
 

 

วนัท่ี  17 เมษายน 2561 

เร่ือง ขอเชิญเยีย่มชมโรงงาน บริษทัไทยออพติคอล กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน)  

เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทัไทยออพติคอล กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน), 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย  

1. ก าหนดการ 

2. แผนท่ี 

3. ใบตอบรับ 

บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน) หรือ TOG  ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ และบริการเลนส์สายตา

พลาสติกอย่างครบวงจร ให้กบัผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีกและผูผ้ลิตเลนส์สายตาอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขอเรียนเชิญ     

ผูถื้อหุน้เขา้เยีย่มชมโรงงาน  เพื่อเป็นการสร้างความเขา้ใจในการธุรกิจและกระบวนการท างานของบริษทัฯ   ในวันศุกร์ที่  

25 พฤษภาคม 2561  เวลา 10.00 - 13:00 น.  ณ  บริษัท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

การเยี่ยมชมโรงงานคร้ังนี้ ทางบริษัทฯ เปิดรับสมัครผู้ ถือหุ้นที่มีความสนใจ จ านวน 50 ท่านแรกที่ลงทะเบียน

ร่วมงาน และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือหุ้น (เท่านั้น) ไม่อนุญาตให้มผีู้ตดิตาม โดยท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

อน่ึงบริษทัฯ จะพิจารณาคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมตามหลกัเกณฑ์ของบริษทัฯ รวมทั้งไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้น ารถส่วนตวั

มาท่ีโรงงาน  เน่ืองจากโรงงานมีพ้ืนท่ีจ  ากดั ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดับริการรถตูรั้บ-ส่งให้แก่ผูถื้อหุน้ ในวนัศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 

2561  ณ จุดประชาสมัพนัธ ์ชั้น 1 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถ.กรุงธนบุรี เขตคลองสาน ออกเดินทางเวลา 9.00 น. 

หากท่านผูถื้อหุ้นประสงค์จะเขา้ร่วมงานดงักล่าว สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์     

02-440-0506 ต่อ 115 หรือ 063-903-0780  และลงทะเบียนออนไลน์ที่  https://goo.gl/forms/UUwcFPI7Y6Pq7LKs1   

ภายในวนัที่ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวงัว่าจะไดต้อ้นรับผูถื้อหุน้ในงานเยีย่มชมโรงงานของบริษทัฯ ในคร้ังน้ี 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายธรณ์  ประจกัษ์ธรรม 

กรรมการผู้จดัการ 

https://goo.gl/forms/UUwcFPI7Y6Pq7LKs1


 

 

 
ก าหนดการเยี่ยมชมโรงงาน 

บริษัท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 
วนัศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 

 

เวลา กิจกรรม 

09.00 น. ออกเดินทางจาก อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ 

10.00 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง ณ 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 

 
หมายเหตุ 

 ก าหนดการอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 กรุณาแต่งกายสุภาพและสวมรองเทา้สน้เต้ีย,หุม้สน้ 
 หา้มท าการบนัทึกภาพทุกประเภทภายในอาคารผลิต 

 
 
 

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

https://goo.gl/forms/UUwcFPI7Y6Pq7LKs1


 

 

ใบตอบรับเข้าเยีย่มชมโรงงาน  

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

วนัศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 

 

ช่ือ-สกุล ............................................................... ............................... อาย.ุ............................ จ านวนหุน้ ……………….. หุน้ 

ที่อยูเ่ลขที่ ................ หมู่ .........หมู่บา้น………………………… ซอย ..................................... ถนน ....................................... 

ต าบล/แขวง ....................................................................อ  าเภอ/เขต ........................................................................................... 

จงัหวดั .................................................................................................รหัสไปรษณีย ์................................................................ 

โทรศพัท ์................................................................... มือถือ .............................................. .......โทรสาร ........................................................ 

Email............................................................................................................................. ................ 

โรคประจ าตวั ................................................  การแพอ้าหาร..................................................อื่นๆ ................................................................. 
 

มีความประสงคข์อเขา้เยีย่มชมโรงงานและกระบวนการผลิตในวนัศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561  ตามเวลาที่ก  าหนด  
(ขอสงวนสิทธิเฉพาะผูถ้ือหุน้ เท่านั้น)  

ลงช่ือ .....................................................  
 (.......................................................) 

ผูข้อเขา้เยีย่มชมโรงงาน 
ข้อปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมชมบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 

1. ผูเ้ขา้เยีย่มชมบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด  
1.1 ตอ้งสวมรองเทา้หุม้ส้น ,ที่คลุมรองเทา้ หรือ รองเทา้ Visitor ที่แต่ละฝ่ายผลิตจดัให ้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 
หมายเหตุ 

1. บริษทัจะพิจารณาคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ และขอใหสิ้ทธ์ิกบัผูถ้ือหุน้ท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้นเท่านั้น 
2. กรุณาน าใบตอบรับตวัจริงมาในวนัเดินทางดว้ย 



 

 

แผนที่จุดขึน้รถตู้  
อาคารสินสาทร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 

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

 
 

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

 


