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บFGท ไทยออพKคอล กMป NOด (มหาชน) 

QนRธ> 16 TUนายน 2564 เวลา 10:00 น. 


VายทอดจากXองออพKคแกลเลอY บFGท Zตสาหกรรมแ\นตาไทย NOด ห]อ TOC (บFGท^อย) 
________________________________________________________________________________


เ"ยน% ________________________________________ 


&น% ________ เ'อน ______________ พ.ศ. _________ 


(1) +าพเ-า ____________________________________________________ .ญชา1 ___________________________ 


เลข%4ตรประ9:วประชาชน _______________________________ &น/เ'อน/<เ=ด ____________________________


อ?@านเลข% ________________ ถนน __________________________________ Bบล/แขวง ____________________ 

Fเภอ _____________________ Hงห&ด ________________________________ รJสไปรษNO ___________________ 

เบอPโทรSพTUอVอ (ใXในการZบหมายเลข OTP ในการลงทะเ\ยนและการ log-in) _____________________________ 


e-mail (ใXในการZบ username และ password) ________________________________________________________ 


(2) เ]น^Vอ_นของ บFGท ไทยออพKคอล กMป NOด (มหาชน) 

โดยVอ_น9นวน`งaนรวม ________________ _น และออกเbยงลงคะแนนไdเeาfบ ___________________ เbยง gงh 


_นสาiญ ____________________________ _น ออกเbยงลงคะแนนไdเeาfบ ________________________ เbยง _น

jkมlทm __________________________ _น ออกเbยงลงคะแนนไdเeาfบ ___________________________ เbยง 


(3) nความประสงoเ2า3วมการประ5ม6สา7ญ9:อ;น ค=ง> 1/2564 ?านระบบAเBกทรอDกE  ใน&นและเวลาตาม %ระj
ไp+างqน โดย+าพเ-าไ_`านและตกลงaกbนตาม 2อตกลงและเcอนไขการใfบFการ DAP e-Shareholder Meeting 
ตามเอกสาร>แนบมา_วย 



หมายเหg 

(1) กrณาแนบtเนา4ตรประ9:วประชาชนของ^Vอ_นพuอมลงนามZบรอง

(2) หาก4ตรประ9ประชาชนของeานใดเ]นแบบตลอดvพจะqองแนบtเนาทะเ\ยน@านเxมเ1มพuอมลงนามZบรอง

(3) หาก^Vอ_นyงไzบรร{|1ภาวะ ใ}~ดาและมารดา�วมลงนามdวย โดยแนบtเนา4ตรประชาชน^Vอ_นพuอมtเนา
ทะเ\ยน@าน%แสดงÄอ-สÅล~ดามารดา และแนบtเนา4ตรประชาชน~ดามารดา พuอมลงนามZบรอง 
(4) หากeาน^Vอ_นn+อสง.ยหÇอnเหÉÑด+องประการใด สามารถ1ดÖอสอบถามไdตามÜองทางgงÖอไปh 


• ทาง E-mail: companysecretary@thaiopticalgroup.com 

• Line ID: comsectog

• โทรSพT: 02 194 1145 áง 50 Öอ 3119


ลงÄอ ___________________________________ ^Vอ_น 


(___________________________________)
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ข้อตกลงและเง่ือนไขในการเข้าประชุมผูถ้ือหุ้นผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting  

(ส ำหรบักำรลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้) 

 

ผู ้ถอืหุ ้นที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้จดัประชุมได้จดัขึ้นผ่ำนระบบ DAP e-

Shareholder Meeting ตกลงและยนิยอมที่จะปฏบิตัติำมขอ้ตกลงและเงื่อนไขในกำรเขำ้ประชุมผู้ถอืหุน้

ผ่ำนระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดงัต่อไปนี้ทุกประกำร 

 

1.  ค ำนิยำม 

ในขอ้ตกลงและเงื่อนไขในกำรเขำ้ประชุมผู้ถอืหุ้นผ่ำนระบบ DAP e-Shareholder Meeting ฉบบันี้ 

ใหใ้ชค้ ำนิยำมทีไ่ดร้ะบุดงัต่อไปนี้  

“ผู้จดัประชุม” หมำยถงึ บรษิทัมหำชนจ ำกดัที่จดัประชุมผู้ถอืหุ้นผ่ำนระบบ DAP e-Shareholder 

Meeting 

“ผูถ้ือหุ้น” หมำยถงึ ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขำ้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ และใหห้มำยควำมรวมถงึผูท้ีไ่ดร้บัมอบ

ฉนัทะจำกผูถ้อืหุน้ตำมหนงัสอืมอบฉนัทะ 

“ผูใ้ห้บริการ” หมำยถงึ บรษิทั ดจิทิลั แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ำกดั  

“ระบบ DAP e-Shareholder Meeting” หมำยถึง ระบบควบคุมกำรประชุมโดยใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศทีผู่จ้ดัประชุมขอใชบ้รกิำรจำกผูใ้หบ้รกิำรเพื่อเป็นช่องทำงเพิม่เตมิให้ผูถ้อืหุน้สำมำรถเขำ้

รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้

2. ผูถ้อืหุน้รบัทรำบและตกลงว่ำ ผูถ้อืหุน้มหีน้ำทีใ่นกำรจดัหำเครื่องมอื และ/หรอือุปกรณ์ใด ๆ ตลอดจน

ระบบเครอืข่ำยอนิเทอรเ์น็ต ตำมเงื่อนไขที่ได้รบัแจง้จำกผู้จดัประชุม เพื่อให้สำมำรถเขำ้ประชุมผ่ำน

ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและต่อเนื่องดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูถ้อืหุน้เอง 

3. ผูถ้อืหุน้รบัรองและยนืยนัว่ำ ขอ้มลูทีน่ ำเขำ้สู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting รวมถงึขอ้มูลอื่น

ใดที่ผู้ถอืหุ้นได้ให้ไว้ และ/หรอืจะให้แก่ผู้จดัประชุมในภำยหลงัโดยผ่ำนระบบ DAP e-Shareholder 

Meeting ในกำรลงทะเบยีน (Register) เพื่อกำรเขำ้ประชุมผ่ำนระบบ DAP e-Shareholder Meeting 

เป็นข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มกีำรใช้นำมแฝงหรอืปกปิดชื่อจริง และเป็นข้อมูลที่ครบถ้วน 

ถูกตอ้ง และเป็นจรงิทุกประกำร 

 นอกจำกนี้ ในกรณีทีม่กีำรใชเ้ทคโนโลยเีพื่อช่วยพสิจูน์ตวัตนของผูถ้อืหุน้ก่อนกำรอนุมตั ิ(Approve) 

ให้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบ DAP e-Shareholder Meeting เช่น เทคโนโลยตีรวจสอบและจดจ ำ

ใบหน้ำ (Face Recognition) ซึ่งผู้ถือหุ้นรบัรองและยืนยนัว่ำ ผู้ถือหุ้นได้ด ำเนินกำรในขัน้ตอน

ดงักล่ำวดว้ยตวัของผูถ้อืหุน้เอง มใิช่คู่แฝด หรอืบุคคลอื่นใดซึง่มรีปูลกัษณ์คลำ้ยคลงึกบัผูถ้อืหุน้  
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ในกรณีที่ขอ้มูลที่ผู้ถอืหุ้นได้ให้ไว้ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ผู้ถอืหุ้นตกลงและ

รบัทรำบว่ำ ผู้ถอืหุ้นจะถูกระงบั ยกเลกิหรอืปฏเิสธกำรเขำ้ใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting 

โดยไมต่อ้งมกีำรแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ 

4. ผูถ้อืหุน้รบัทรำบและเขำ้ใจดวี่ำ ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัชื่อผูใ้ชง้ำน (Username) และรหสัผ่ำน (Password) 

เพื่อใช้ในกำรเข้ำประชุม ภำยหลงัจำกที่ได้รบักำรอนุมตัิ (Approve) จำกผู้จดัประชุมให้เข้ำร่วม

ประชุมผ่ำนระบบ DAP e-Shareholder Meeting แล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะต้องเก็บรกัษำชื่อผู้ใช้งำน 

(Username) และรหสัผ่ำน (Password) ดงักล่ำวไวเ้ป็นควำมลบั ทัง้นี้ กำรกระท ำกำรใด ๆ ทีเ่กดิขึน้

ภำยใต้กำรเข้ำสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ด้วยชื่อผู้ใช้งำน (Username) และรหสัผ่ำน 

(Password) ของผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืเป็นกำรกระท ำของผูถ้อืหุน้เองและเป็นกำรกระท ำทีถู่กตอ้ง สมบูรณ์ 

และผกูพนัผูถ้อืหุน้ทุกประกำร  

ในกรณีทีม่บีุคคลอื่นใดน ำชื่อผูใ้ชง้ำน (Username) และ/หรอืรหสัผ่ำน (Password) ของผูถ้อืหุ้นไป

ใชโ้ดยทีไ่ม่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้มหีน้ำที่ต้องแจง้ให้ผูจ้ดัประชุมทรำบโดยทนัท ีและ

ผู้ถือหุ้นรบัทรำบและตกลงว่ำ ผู้จดัประชุมมสีิทธิที่จะยกเลิกชื่อผู้ใช้งำน (Username) และ/หรอื

รหัสผ่ำน (Password)  ดังกล่ำว รวมถึงระงับ ยกเลิกหรือปฏิเสธกำรเข้ำ ใช้ระบบ DAP  

e-Shareholder Meeting ของผู้ถือหุ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้น

รบัทรำบและตกลงว่ำ กำรเขำ้ประชุมผ่ำนระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกำรกระท ำกำร

ใด ๆ ที่เกดิขึน้ภำยใต้กำรเขำ้สู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ด้วยชื่อผู้ใช้งำน (Username) 

และรหสัผ่ำน (Password) ของผูถ้อืหุน้ทีเ่กดิขึน้ก่อนกำรยกเลกิกำรใชง้ำนชื่อผูใ้ชง้ำน (Username) 

และ/หรอืรหสัผ่ำน (Password) ถอืเป็นกำรกระท ำทีถู่กตอ้ง สมบรูณ์ และผกูพนัผูถ้อืหุน้ทุกประกำร 

5. ผู้ถอืหุ้นรบัทรำบและตกลงว่ำ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ถอืหุ้นที่เกี่ยวขอ้งกบักำรเขำ้ร่วมประชุมผ่ำน

ระบบ DAP e-Shareholder Meeting นี้จะถูกเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยโดยผูจ้ดัประชุม และ

ได้รบักำรคุ้มครองตำมนโยบำยกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้จดัประชุม โดยผู้ถอืหุ้นสำมำรถ

ตรวจสอบสทิธขิองตนไดท้ีน่โยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูจ้ดัประชุม 

นอกจำกนี้ ผูถ้อืหุน้รบัทรำบและตกลงว่ำ ผูใ้หบ้รกิำรซึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูจ้ดัประชุมตำมสญัญำ

ให้บรกิำร e-Services อำจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเท่ำที่

จ ำเป็นเพื่อกำรปฏบิตัหิน้ำที่ตำมกฎหมำยใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรอืใช้บงัคบักบัผู้ให้บรกิำร เช่น กำร

เก็บข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบสิทธิของตนได้ที่นโยบำยกำร

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้หบ้รกิำร 

เนื่องจำกระบบ DAP e-Shareholder Meeting มกีำรใชเ้ทคโนโลยเีพื่อช่วยพสิจูน์ตวัตนของผูถ้อืหุน้

ก่อนกำรอนุมัติ (Approve) ให้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบ DAP e-Shareholder Meeting เช่น มีกำรใช้

ข้อมูลภำพใบหน้ำด้วยเทคโนโลยตีรวจสอบและจดจ ำใบหน้ำ (Face Recognition) ซึ่งข้อมูลดงักล่ำวเป็น

ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวำมอ่อนไหวและมคีวำมจ ำเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบักำรเขำ้รว่มกำรประชุมทีผู่จ้ดัประชุมได  


