วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
เรื่ อง

ประกาศรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รับสิทธิ์เข้าเยีย่ มชมโรงงาน TOG ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
เวลา 10.00 - 13:00 น. ณ บริ ษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

สอบถามข้ อมูล: คุณจิราวรรณ นามารถ โทรศัพท์ 02-440-0506 ต่อ 115 หรื อ 063-903-0780
รายชื่ อผู้ถือหุ้นที่ได้ รับสิทธิ์เข้ าเยีย่ มชมโรงงาน จานวน 50 ท่ าน
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ชื่ อ-นามสกุล
คุณ วิสุทธิ์ เปรมจิตต์เสถียร
คุณ รัชนี บุญธัม
คุณ ฐิติศกั ดิ์ เจริ ญทวีทรัพย์
คุณ ปรี ชา เกิดแก้วฟ้า
คุณ สาวิตร แสงจันทร์
คุณ วิวฒั น์ โภคทรัพย์
คุณ สุรฑิณ จุฬาโอฬาร
คุณ ณรงค์ ฐิตบุญนิมิต
คุณ ธวัชชัย บุปผรัตน์
คุณ ประพันธ์ จริ ยานุเคราะห์
คุณ รุ่ ง ศิวารัตน์
คุณ มาลี กิจเวคิน
คุณ พชร แก้วนุกูล
คุณ โสณ อุดมวรภัณฑ์
คุณ เอกพงศ์ โสภณอุดมพร
คุณ ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี
คุณ กิตติคุณ พิศาลวงศ์วาน
คุณ สาโรจน์ ยุทธไตร
คุณ รัตวรรณ ธาดารัตนมงคล
คุณ สมชาย ภัทรประดับวงศ์
คุณ พรพงษ์ ภูริปัญญาวงศ์
คุณ เดชา จารุ รัตนานนท์
คุณ คฤทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
คุณ นิรันดร์ จิตประกอบ
คุณ สมโชค ประเสริ ฐวินิจกุล
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ชื่ อ-นามสกุล
คุณ ปรี ชา สุขเจริ ญชัยกุล
คุณ พิชญา ศรี ยะศักดิ์
คุณ สมศักดิ์ แสนสุขโสภา
คุณ มานะ พิชญ์พฒั นะ
คุณ มลิวลั ย์ เทพสุภรณ์กุล
คุณ ณัฐนันท์ โชติขจรไทย
คุณ นรรัตน์ เลาหกุลเวทิต
คุณ สมศักดิ์ พงศ์พนั ธุ์
คุณ จิตติมา รักไทยแสนทวี
คุณ มรุ ต บูรณโชคไพศาล
คุณ ทวีศกั ดิ์ ไพศาลภาณุมาศ
คุณ สุวิมล ศุภองค์ประภา
คุณ มานพ เกราะทอง
คุณ อนันต์ พันธ์พิพฒั ไพบูลย์
คุณ ธนินท์รัฐ ลิ้มภัทรนันท์
คุณ สรศักดิ์ พรรณพูนศักดิ์
คุณ รุ จิรดา ธีรากร
คุณ สุรชัย เอี่ยมแจ๋
คุณ ชูชาติ โสภณวิชากุล
คุณ สุจินต์ ศรี ปัญญาพล
คุณ ลาวัลย์ รัตนลือชากุล
คุณ บุษยมาส รักสยาม
คุณ บุญชัย พันธ์สินยืนยง
คุณ วีรวรรณ มหาพรรณ
คุณ วิทยา บูรณะประเสริ ฐสุข

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
กาหนดการเยีย่ มชมโรงงาน บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561
 กรุ ณานาบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันงาน
 กรุ ณาแต่งกายสุ ภาพ กางเกงขายาว และสวมรองเท้าส้นเตี้ย,หุม้ ส้น เพื่อความสะดวกในการเดินชมโรงงาน
 กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เวลา
09.00 น.
10.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียนและออกเดินทางจาก อาคารสินสาธร ทาวเวอร์
(จุดนัดขึน้ รถ: หน้ าประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถ.กรุงธนบุรี)
รับประทานอาหารว่าง ณ TOG HALL บริ ษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) อ.บางบัวทอง

 กล่าวต้อนรับโดย คุณธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการจัดการ บริ ษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
 ชมวีดีทศั น์เกี่ยวกับประวัติบริ ษทั และกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติก
 แนะนาข้อปฏิบตั ิเรื่ องความปลอดภัยในการเช้าชมโรงงาน
10.30 น. เดินเยีย่ มชมกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติก
 กระบวนการผลิตเลนส์เลนส์สายตาพลาสติกด้วยกระบวนการหล่อ
 กระบวนการผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคล THE NEW RX AUTOMATION
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ ต์)
10.15 น.

13.00 น.

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

14.00 น.

เดินทางกลับถึง อาคารสินสาธร ทาวเวอร์

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

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

แผนที่จุดขึน้ รถตู้
หน้าประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสินสาทร ทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ
ผู้ประสานงาน: จิราวรรณ นามารถ โทรศัพท์ 063-903-0780
การเดินทาง
 รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีกรุ งธนบุรี (ทางออก 1)
 รถประจาทางสาย 3, 76, 84, 105, 547

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

