วันที่ 17 เมษายน 2561
เรื่ อง

ขอเชิญเยีย่ มชมโรงงาน บริ ษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

เรี ยน ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน),
สิ่งที่แนบมาด้วย
1. กาหนดการ
2. แผนที่
3. ใบตอบรับ
บริ ษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) หรื อ TOG ผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ และบริ การเลนส์สายตา
พลาสติกอย่างครบวงจร ให้กบั ผูค้ า้ ส่ ง ผูค้ า้ ปลีกและผูผ้ ลิตเลนส์สายตาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขอเรี ยนเชิญ
ผูถ้ ือหุน้ เข้าเยีย่ มชมโรงงาน เพื่อเป็ นการสร้างความเข้าใจในการธุรกิ จและกระบวนการทางานของบริ ษทั ฯ ในวันศุกร์ ที่
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 - 13:00 น. ณ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
การเยี่ยมชมโรงงานครั้งนี้ ทางบริษัท ฯ เปิ ดรับ สมัครผู้ถื อหุ้น ที่มีความสนใจ จานวน 50 ท่ านแรกที่ล งทะเบีย น
ร่ วมงาน และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือหุ้น (เท่ านั้น) ไม่อนุญาตให้ มผี ้ตู ดิ ตาม โดยท่ านผู้ถือหุ้นไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายใดๆ
อนึ่ งบริ ษทั ฯ จะพิจารณาคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งไม่อนุ ญาตให้ผถู ้ ือหุน้ นารถส่ วนตัว
มาที่โรงงาน เนื่องจากโรงงานมีพ้ืนที่จากัด ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั บริ การรถตูร้ ับ-ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม
2561 ณ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถ.กรุ งธนบุรี เขตคลองสาน ออกเดินทางเวลา 9.00 น.
หากท่ านผูถ้ ือหุ ้นประสงค์จะเข้าร่ วมงานดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ มได้ที่ ฝ่ ายนักลงทุ นสั มพันธ์ โทรศัพท์
02-440-0506 ต่ อ 115 หรื อ 063-903-0780 และลงทะเบี ย นออนไลน์ ที่ https://goo.gl/forms/UUwcFPI7Y6Pq7LKs1
ภายในวันที่ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังว่าจะได้ตอ้ นรับผูถ้ ือหุน้ ในงานเยีย่ มชมโรงงานของบริ ษทั ฯ ในครั้งนี้
ขอแสดงความนับถือ

นายธรณ์ ประจักษ์ ธรรม
กรรมการผู้จดั การ

กาหนดการเยี่ยมชมโรงงาน
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561
เวลา

กิจกรรม

09.00 น.

ออกเดินทางจาก อาคารสินสาธร ทาวเวอร์

10.00 น.

ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง ณ บริ ษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) อ.บางบัวทอง

10.15 น.

 กล่าวต้อนรับโดย คุณธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการจัดการ บริ ษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
 ชมวีดีทศั น์เกี่ยวกับประวัติบริ ษทั และกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติก
 แนะนาข้อปฏิบตั ิเรื่ องความปลอดภัยในการเช้าชมโรงงาน

10.30 น.

12.00 น.

เดินเยีย่ มชมกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติก
 กระบวนการผลิตเลนส์เลนส์สายตาพลาสติกด้วยกระบวนการหล่อ
 กระบวนการผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคล THE NEW RX AUTOMATION
รับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ ต์)

13.00 น.

กล่าวขอบคุณโดย คุณธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการจัดการ บริ ษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

14.00 น.

เดินทางกลับถึง อาคารสินสาธร ทาวเวอร์

หมายเหตุ
 กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 กรุ ณาแต่งกายสุภาพและสวมรองเท้าส้นเตี้ย,หุม้ ส้น
 ห้ามทาการบันทึกภาพทุกประเภทภายในอาคารผลิต

สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ https://goo.gl/forms/UUwcFPI7Y6Pq7LKs1

ใบตอบรับเข้ าเยีย่ มชมโรงงาน
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561
ชื่อ-สกุล .............................................................................................. อายุ............................. จานวนหุน้ ……………….. หุน้
ที่อยูเ่ ลขที่ ................ หมู่ .........หมู่บา้ น………………………… ซอย ..................................... ถนน .......................................
ตาบล/แขวง ....................................................................อาเภอ/เขต ...........................................................................................
จังหวัด .................................................................................................รหัสไปรษณี ย ์ ................................................................
โทรศัพท์ ................................................................... มือถือ .....................................................โทรสาร ........................................................
Email............................................................................................................................. ................
โรคประจาตัว ................................................ การแพ้อาหาร..................................................อื่นๆ .................................................................
มีความประสงค์ขอเข้าเยีย่ มชมโรงงานและกระบวนการผลิตในวันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ตามเวลาที่กาหนด
(ขอสงวนสิ ทธิเฉพาะผูถ้ ือหุน้ เท่านั้น)
ลงชื่อ .....................................................
(.......................................................)
ผูข้ อเข้าเยีย่ มชมโรงงาน
ข้ อปฏิบัติในการเข้ าเยี่ยมชมบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
1. ผูเ้ ข้าเยีย่ มชมบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
1.1 ต้องสวมรองเท้าหุม้ ส้น ,ที่คลุมรองเท้า หรื อ รองเท้า Visitor ที่แต่ละฝ่ ายผลิตจัดให้ ก่อนเข้าภายในโรงงานทุกครั้ง
1.2 ห้ามนาอาหาร เครื่ องดื่ม เข้าภายในโรงงานโดยเด็ดขาด
1.3 ห้ามสู บบุหรี่ ถ่มน้ าลาย ภายในโรงงานโดยเด็ดขาด
1.4 ต้องสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล (PPE) ตามระเบียบการเข้าพื้นที่ของแต่ละฝ่ ายผลิต ซึ่ งอาจจะแตกต่างกัน อย่าง
เคร่ งครัด
1.5 ห้ามทาการบันทึกภาพทุกประเภท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบ
2. ในระหว่างเดินเยีย่ มชม ห้าม จับต้องผลิตภัณฑ์ทุกชนิด
3. ห้ามเข้าชมภายในโรงงาน โดยไม่มีพนักงานภายในบริ ษทั ฯ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ ที่ได้รับ
มอบหมายเป็ นผูน้ าพาเดินเยีย่ มชม
4. การเดินเยีย่ มชมภายในโรงงาน จะต้องเดินในบริ เวณที่กาหนด Walk Way เท่านั้น ห้ามเข้าภายในสายการผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผูม้ ีอานาจ
หมายเหตุ
1. บริ ษทั จะพิจารณาคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ และขอให้สิทธิ์กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น
2. กรุ ณานาใบตอบรับตัวจริ งมาในวันเดินทางด้วย

แผนที่จดุ ขึน้ รถตู้
อาคารสิ นสาทร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
 รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีกรุ งธนบุรี (ทางออก 1)
 รถประจาทางสาย 3, 76, 84, 105, 547

แผนที่โรงงาน บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

