
 

                                 

 
 

การเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้และบคุคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกต ัง้เป็นกรรมการ 
ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 (6 ตลุาคม 2560 – 31 มกราคม 2561) 

 
ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑส์ามารถเสนอวาระการประชมุและ บคุคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็น
กรรมการบรษัิท โดยกรอกแบบฟอรม์ดังนี:้ 
 
                                    1. แบบขอเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ 
                                    2. แบบขอเสนอบคุคลเพือ่รับการพจิารณา เลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
                                    3. แบบขอ้มลูของบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 
และน าสง่มายงับรษัิทฯอยา่งไมเ่ป็นทางการกอ่นไดท้างไปรษณียอ์เิล็คทรอนกิส ์(E-mail) ส านักเลขานุการบรษัิทและ
กฎหมาย rewadee_j@thaiopticalgroup.com  หรอืทางโทรสาร หมายเลข 02-862-0705 และจัดสง่ตน้ฉบบัพรอ้ม
เอกสารหลักฐานภายในวันที ่31 มกราคม 2561 ตามทีอ่ยูด่ังนี ้
 

ส านกัเลขานกุารบรษิทัและกฎหมาย 
 

บรษิทั ไทยออพตคิอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
77/141-142 อาคารสนิสาธรทาวเวอร ์ชัน้ 33 

ถนนกรงุธนบรุ ี  แขวงคลองตน้ไทร   เขตคลองสาน   กรงุเทพฯ (10600) ประเทศไทย 
 
คณะกรรมการบรษัิท จะพจิารณาวาระการประชมุทีเ่สนอและคณุสมบตัขิองบคุคลดังกลา่ววา่เห็นสมควรใหเ้สนอตอ่ที่
ประชมุผูถ้อืหุน้หรอืไม ่บคุคลทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท จะไดรั้บการบรรจชุือ่ในวาระการเลอืกตัง้
กรรมการพรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ ส าหรับบคุคลทีไ่มไ่ดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท ทางบรษัิทฯ
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้มชีแ้จงเหตผุลทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯหรอืชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูทีเ่หมาะสมตอ่ไป 
 
นยิาม 
“บรษัิทฯ” หมายความวา่ บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการบรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการของ บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

“ระเบยีบวาระการประชมุ” หมายความวา่ ระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของ                                            

บรษัิทไทยออพตคิอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

หลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รบั 
การเลอืกต ัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลักบรรษัทภบิาลทีด่แีละเพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯไดม้โีอกาสเสนอวาระใน 
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้และเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท โดยผา่นกระบวน 
การสรรหา บรษัิทฯไดก้ าหนดคณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ซ ึง่สามารถเสนอวาระการประชมุไดโ้ดยมคีณุสมบตัดิังนี ้
 
1.เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีว หรอืหลายรายรวมกนัก็ได ้
2.เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ซึง่ถอืหุน้อยา่งนอ้ย 100,000 หุน้ โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายราย 
   รวมกนัได ้
3.ถอืหุน้บรษัิทฯในสดัสว่นตามขอ้ 2 ตอ่เนือ่งเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปีกอ่นวันเสนอวาระ และตอ้งถอืหุน้อยูใ่น 
   วันทีเ่สนอวาระ 
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   ทัง้นีผู้ถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑน์ีส้ามารถเสนอวาระการประชมุไดโ้ดยสามารถ Download
แบบฟอรม์ จาก Website ของบรษัิทฯ ที ่http://www.thaiopticalgroup.com แลว้กรอกรายละเอยีด พรอ้มแนบเอกสาร
หลกัฐานใหค้รบถว้นแลว้ใหส้ง่มายงับรษัิทฯ โดยวธิกีารดังกลา่วขา้งตน้ตัง้แตว่ันที ่6 ตลุาคม 2560 ถงึ วันที ่31 มกราคม 
2561 โดยเลขานุการบรษัิทจะเป็นผูก้ลั่นกรอง และน าเสนอคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณา ทัง้นีค้ าวนิจิฉัยของ
คณะกรรมการถอืเป็นทีส่ดุ 
 
 
อนึง่ การบรรจวุาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯจะด าเนนิการภายใตร้ะยะเวลาทีเ่หมาะสมเทา่น ัน้ 
ตามทีบ่รษิทัฯ เห็นสมควร และบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมบ่รรจวุาระดงัตอ่ไปนีใ้นระเบยีบวาระการประชุม; 
 
1.เรือ่งทีข่ดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคับ กฎและระเบยีบตา่งๆของหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานก ากบัดแูล  
   บรษัิทฯหรอืไมเ่ป็นไปตามวัตถปุระสงคข์อ้บงัคับ มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เกณฑก์ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง 
   บรษัิทฯ 
2.เรือ่งทีเ่ป็นประโยชนแ์กบ่คุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
3.เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนอือ านาจทีบ่รษัิทฯจะด าเนนิการได ้
4.เรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา และไดรั้บมตสินับสนุนดว้ยเสยีงนอ้ย 
   กวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด โดยทีข่อ้เท็จจรงิยงัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคญั 
5.วาระทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืไมถ่กูตอ้ง หรอืไมส่ามารถตดิตอ่ได ้
6.วาระทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัไิมค่รบถว้นตามเกณฑท์ีบ่รษัิทฯก าหนด 
7.เรือ่งอืน่ใดทีก่ระทบหรอืขดักบัผลประโยชนข์องบรษัิทฯเป็นประการใดประการหนึง่ 
 

ข ัน้ตอนการเสนอวาระ / ชือ่บคุคลทีเ่สนอเป็นกรรมการ 
1. ชว่งเวลาการเปิดรับเรือ่ง: ตัง้แตว่ันที ่6 ตลุาคม 2560 ถงึ วันที ่31 มกราคม 2561 
2. การยืน่เอกสาร กรอกขอ้มลูตามแบบฟอรม์ทีบ่รษัิทฯก าหนด (ใบเสนอวาระการประชมุ และ / 
    หรอืเสนอชือ่บคุคลเป็นกรรมการ) และจัดสง่มายงับรษัิทฯ ตามชอ่งทางทีไ่ดก้ลา่วแลว้ขา้งตน้ 
 

การพจิารณา แบง่เป็น 
 การเสนอวาระ เมือ่คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นวา่เหมาะสมจะบรรจเุขา้เป็นวาระการประชมุซึง่อยูใ่นหนังสอื 
   นัดประชมุผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการจะใหค้วามเห็นในวาระดังกลา่ววา่เป็นเรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ 
 ชือ่บคุคลทีเ่สนอเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะพจิารณาเบือ้งตน้ ถา้เห็นวา่ 
   บคุคลทีถ่กูเสนอชือ่เป็นกรรมการมคีวามเหมาะสม จะน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการแลว้ จงึจะบรรจรุายชือ่ 
   และประวัตเิป็นเอกสารประกอบการประชมุในวาระ พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการในการประชมุสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ตอ่ไป 
 ทัง้นีผู้ถ้กูเสนอชือ่เพือ่เป็นกรรมการ ตอ้งอยูร่ว่มประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย 
 

คณุสมบตัขิองผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ 
1. บรรลนุติภิาวะ 
2. มคีณุสมบตัถิกูตอ้งและไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามกฏหมายบรษัิทมหาชนจ ากดั พรบ.หลกัทรัพยแ์ละ 
    ตลาดหลักทรัพย ์
3. ผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการ ตอ้งแจง้ชือ่บรษัิททีต่นเป็นกรรมการและตอ้งไมเ่ป็นกรรมการใน 
   บรษัิทคูแ่ขง่ หรอืธรุกจิทีท่ าธรุกรรมเดยีวกบับรษัิทฯเพิม่เตมิในแบบฟอรม์ 
4. การเสนอชือ่บคุคลเพือ่ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการจะผา่นการพจิาณาจากคณะกรรมการ 
5. ขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่ห็นวา่จ าเป็นประกอบการพจิารณา คณะกรรมการขอสงวนสทิธทิีจ่ะตดิตอ่ไปยงั 
    ผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย หรอืผูแ้ทนกลุม่ของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยทีเ่สนอเรือ่งดังกลา่ว เพือ่ขอทราบขอ้มลูเพิม่เตมิใน 
    ล าดับตอ่ไป 
 
 
 
 
 

http://www.thaiopticalgroup.com/


 

                                 

 

 
แบบฟอรม์ทีเ่ก ีย่วขอ้ง (ส าหรบั DOWNLOAD) 

แบบขอเสนอบคุคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกต ัง้เป็นกรรมการ 
 
 

วนัที.่.................................................... 

ชือ่-สกลุของผูเ้สนอ…………............................................................................................................................ 

ทีอ่ยู.่.........................................................................................................................................................  
โทรศพัท.์................................................................................................................................................... 

โทรสาร...................................................................................................................................................... 
จ านวนหุน้(TOG)ทีถ่อืครอง ....................................................................................................................หุน้ 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอชือ่นาย/นาง/นางสาว...........................................................................................               
อายุ.................ปี เป็นกรรมการบรษัิท ซึง่มคีณุสมบตัคิรบถว้นและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบรษัิทฯ และมหีลกัฐาน

การใหค้วามยนิยอมของบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ พรอ้มเอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคณุสมบตั ิไดแ้ก ่ใบรับรองการศกึษา และ
เอกสารประกอบเพิม่เตมิอืน่ๆทีไ่ดล้งชือ่รับรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ จ านวน...............แผน่ 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความใน “แบบขอเสนอบคุคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ” นีแ้ละหลักฐานการถอืหุน้ หลกัฐาน
การใหค้วามยนิยอม และเอกสารประกอบทัง้หมดถูกตอ้งทกุประการ 

 

       ลงชือ่.................................................. ผูถ้อืหุน้ 
              (                                               ) 

        วนัที.่........../............./............ 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว...........................................................อายุ.................ปี บคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการ 

ยนิยอมและรับรองวา่คณุสมบตัแิละเอกสารประกอบการพจิารณาดงักลา่วขา้งตน้ส าหรับการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็น
กรรมการบรษัิทนัน้ถกูตอ้ง รวมทัง้ยอมรับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการและจะปฎบิัตหินา้ทีอ่ย่างดทีีส่ดุเต็มความสามารถรวมถงึยอมรับการ

ปฏบิตัติามการก ากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทฯ 

                  ลงชือ่.........................................บคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ 

                     (                                             ) 
                     วนัที.่......../............/.............. 

 
 

หมายเหต ุ
 

1. ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลักฐานตอ่ไปนี้ 
1.1 หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้กส่ าเนาใบหุน้ หนังสอืรับรองจากบรษัิทหลกัทรัพยห์รอืหลักฐานอืน่จาก 

     ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอืบรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

1.2 ในกรณีผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืหนังสอืเดนิทาง 
     (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

1.3 ในกรณีผูถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคล จะตอ้งแนบส าเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคล และส าเนาบัตรประจ าตวั 
     ประชาชน หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีไ่ดล้งชือ่ใน 

     แบบขอเสนอบคุคลนีพ้รอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกันเสนอชือ่บคุคล ผูถ้อืหุน้ทกุรายตอ้งกรอก “แบบขอเสนอบคุคลเพือ่รับ 
    การพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ” และลงชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมเป็นชดุเดยีวกนั 

 
 
 
 



 

                                 

 
 

แบบขอ้มลูของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 
 

1. ชือ่-สกลุ (1) ภาษาไทย........................................................... (ชือ่สกลุเดมิ...............................................) 
                (2) ภาษาองักฤษ........................................................................................................................ 

 
2. วนั/เดอืน/ปีเกดิ....................................................................             ปัจจบุนัอาย.ุ..........................ปี 

 

3. สญัชาต.ิ........................................................................... 
 

4. ฐานะสมรส........................................................................ 
                (1) คูส่มรสชือ่..........................................................(ชือ่สกลุเดมิ..............................................) 

 
                     วนั/เดอืน/ปีเกดิ....................................................           ปัจจบุนัอาย.ุ.............................ปี 

 

                      สญัชาต.ิ............................................................ 
     

                (2) บตุร................คน  
  

 
5. (1) ทีอ่ยูส่ถานประกอบธรุกจิปัจจบุนั  ชือ่สถานประกอบธรุกจิ............................................................... 
                                                    เลขที.่.......ตรอก/ซอย.......................... ถนน.............................. 

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

 

 
    (2) ทีอ่ยู่สถานทีพ่ านักอาศัย            เลขที.่.......ตรอก/ซอย......................ถนน.................................. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                 

 
 

 

แบบเสนอวาระการประชุมสามญัประจ าปี 2561 
 
 

1. ขา้พเจา้................................................................................................................................................ 

ผูถ้อืหุน้สามัญ (TOG) ของบรษัิทไทยออพตคิอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) จ านวนหุน้................................................หุน้ 
อยูบ่า้นเลขที.่..........................หมูท่ี.่...............................ต าบล/แขวง............................................................ 

อ าเภอ/เขต..............................................จังหวดั...................................... รหัสไปรษณีย…์………..................... 

โทรศพัทม์อืถอื...............................................โทรศพัทบ์า้น........................................................................... 
ทีท่ างาน.......................................................E-mail Address(ถา้ม)ี............................................................... 

 
2.ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี (2561) เรือ่ง....................................... 

................................................................................................................................................................ 
 

 

3. ขอ้เท็จจรงิ และเหตผุล เพือ่ประกอบการ พจิารณา.......................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 
4. เอกสารประกอบวาระ(ถา้ม)ี จ านวน.....................หนา้ (พรอ้มทัง้รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

 
 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความในแบบเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ หลกัฐานการถอืหุน้ และ เอกสารประกอบเพิม่เตมิ
ถกูตอ้งทกุประการ และเพือ่เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ไดล้งลายมอืชือ่ไวเ้ป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 

ลงชือ่........................................................ผูถ้อืหุน้ 
                   (                                                    ) 

                                   วนัที.่............./............../........... 

 

 

 

 



 

                                 

 

 

แบบเสนอค าถามส าหรบัการประชุมสามญัประจ าปี 2561 
 
 

1. ขา้พเจา้................................................................................................................................................ 
ผูถ้อืหุน้สามัญ (TOG) ของบรษัิทไทยออพตคิอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) จ านวนหุน้................................................หุน้ 

อยูบ่า้นเลขที.่..........................หมูท่ี.่...............................ต าบล/แขวง............................................................ 
อ าเภอ/เขต..............................................จังหวดั...................................... รหัสไปรษณีย…์………..................... 

โทรศพัทม์อืถอื...............................................โทรศพัทบ์า้น........................................................................... 

ทีท่ างาน.......................................................E-mail Address(ถา้ม)ี............................................................... 
 

2.ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอค าถามส าหรับการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี (2561) .................................... 
................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
 

4. เอกสารประกอบวาระ(ถา้ม)ี จ านวน.....................หนา้ (พรอ้มทัง้รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

 
 

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความในแบบเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ หลกัฐานการถอืหุน้ และ เอกสารประกอบเพิม่เตมิ

ถกูตอ้งทกุประการ และเพือ่เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ไดล้งลายมอืชือ่ไวเ้ป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 

ลงชือ่........................................................ผูถ้อืหุน้ 

                   (                                                    ) 

                                   วนัที.่............./............../........... 

 

 


