
หลกัเกณฑ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ/เสนอช่ือบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ("บริษทัฯ") ใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้ ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2566 ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการคดัเลือกเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ

เป็นการล่วงหนา้ ดงัต่อไปน้ี  

คุณสมบัต ิ

1. ตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ5 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซ่ึงอาจถือโดยผูถื้อหุน้รายเดียวหรือรวมกนักไ็ด ้ 

2. ตอ้งถือหุน้ของบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 12 เดือนภายในวนัท่ีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองท่ีจะบรรจุเป็นวาระ และตอ้งถือหุน้ในวนัท่ีมีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี ในกรณีท่ีไม่ปรากฏช่ือผูถื้อหุน้ดงักล่าวในวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่เสนอวาระการประชุมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ

พิจารณา แมว้า่เร่ืองดงักล่าวอาจรวมอยูใ่นหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีกต็าม  

ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถกรอกแบบฟอร์ม มอบเอกสารประกอบและส่งทางไปรษณียม์าท่ี 

บริษัท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี 11110 ประเทศไทย  

ส่งถงึ ส านักเลขานุการบริษัท 

ระยะเวลาเปิดรับเร่ือง : ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2565 ถึง วนัที ่31 ธันวาคม 2565 

 

การเสนอวาระ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑน้ี์ กรอก "แบบเสนอเร่ืองบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี" หน่ึงเร่ืองต่อหน่ึงแบบฟอร์ม หากเร่ืองท่ีจะเสนอมี

มากกวา่ 1 เร่ือง ใหใ้ชส้าํเนาแบบฟอร์มน้ีพร้อมกรอกขอ้มูลครบถว้น ลงนาม พร้อมเอกสารประกอบตามท่ีบริษทัฯกาํหนด ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายร่วมกนัเสนอวาระการ

ประชุมใหผู้ถื้อหุน้แต่ละราย กรอกแบบฟอร์มและลงนามแต่ละช่ือแยกต่างหาก จากนั้นรวบรวมแบบฟอร์มส่งมาในชุดเดียวกนั บริษทัฯจะรวบรวมเร่ืองท่ีเหมาะสม และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี หากคณะกรรมการบริษทัฯเห็นพอ้งวา่เร่ืองดงักล่าวเป็นประโยชนต์่อบริษทัฯ

หรือผูถื้อหุน้โดยรวม ใหค้ณะกรรมการพิจารณาเร่ืองดงักล่าวบรรจุในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่เสนอเร่ืองต่อไปน้ีเป็นวาระ

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ : 
1. เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ และมิไดร้ะบุเหตุอนัควรสงสยัวา่มีความผิดปกติในเร่ืองดงักล่าว  

2. เร่ืองตามท่ีกฎหมายกาํหนด เพื่อพจิารณาในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ซ่ึงบริษทัฯไดด้าํเนินการเป็นประจาํ   
3. เร่ืองท่ีบริษทัไดด้าํเนินการไปแลว้  

4. เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจดาํเนินการของบริษทัฯ 

5. เร่ืองท่ีละเมิดกฎหมาย กฎขอ้บงัคบัของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานกาํกบัดูแล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือการกระทาํท่ีไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

6. เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา ซ่ึงไดรั้บเสียงสนบัสนุนนอ้ยกวา่ร้อยละ10 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีเร่ือง

ดงักล่าวยงัไมมี่การเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั  
7. เร่ืองอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นสมควรวา่ไมจ่าํเป็นตอ้งบรรจุเป็นวาระการประชุม  

 

การเสนอช่ือบุคคลเข้าคดัเลือกเป็นกรรมการ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกรอก "แบบเสนอช่ือบุคคลเข้าคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี" พร้อมหลกัฐานผูถื้อหุน้ ผูไ้ดรั้บการเสนอ

ช่ือจะตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบุคคลประวติัยอ่และส่งเอกสารสนบัสนุนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายร่วมกนัเสนอช่ือบุคคล ใหผู้ถื้อหุน้แต่ละราย กรอกแบบฟอร์ม

และลงนามแต่ละช่ือแยกต่างหาก จากนั้นรวบรวมแบบฟอร์มส่งมาในชุดเดียวกนั คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน พิจารณากลัน่กรองรายช่ือและประวติัของผู ้

ไดรั้บการเสนอช่ือ(Due Diligence) ทาํการสมัภาษณ์คดัเลือกเพื่อใหมี้คณะกรรมการท่ีมีประสิทธิภาพ ก่อนเสนอรายช่ือใหค้ณะกรรมการพิจารณานาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นฯ 
หากคณะกรรมการบริษทัฯเห็นพอ้งวา่ช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอมีคุณสมบติัเหมาะสม คณะกรรมการบริษทัฯจะเสนอช่ือบุคคลดงักล่าวพิจารณาในวาระการเลือกตั้งและ

แต่งตั้งกรรมการในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

 



 

แบบเสนอเร่ืองบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
ผู้ถือหุ้นสามัญบริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือนามสกลุผู้ถือหุ้น: 

ที่อยู่ปัจจุบัน: 

หมายเลขโทรศัพท์: 

อเีมล์: 

จ านวนหุ้นTOGที่ถือครอง:  
ขา้พเจา้ขอเสนอเร่ืองพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีดงัน้ี  
เร่ือง:  

วตัถุประสงค์:   [  ]  เพ่ือทราบ                         [   ] เพ่ือพจิารณา             

รายละเอยีด: 

 
 
หากมีแนบเอกสารประกอบ โปรดระบุจ านวนเอกสาร:                                      หน้า     
 
ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลและเอกสารประกอบทั้งหมดท่ีให้ไว ้และแนบมานั้นเป็นจริงและถูกตอ้ง ขา้พเจา้อนุญาต บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) เปิดเผยขอ้มูลและเอกสารประกอบดงักล่าว 
 

             ลงช่ือ …………………………………………………….. ผูถื้อหุ้น                                                                     
(………………………..…………………………………….) 

 วนัท่ี…….…………..…….………………………………… 
 

 
 

 
หลกัฐานที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้น:  

1. หลกัฐานการถือหุ้น หนงัสือรับรองการถือหุ้นท่ีออกโดยบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหนงัสือรับรองอ่ืนใดจาก บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น หรือหนงัสือรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูถื้อหุ้นดงักล่าว  

2. กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล หนงัสือรับรองนิติบุคคลซ่ึงมีอายไุม่เกิน 6 เดือน รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม สาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  

3. กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาหนงัสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ  
4. หากผูถื้อหุ้นเปล่ียนช่ือช่ือนามสกุล จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวและรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

 

 

 

 

ประทบัตราบริษทั ถา้มี 



 

แบบเสนอช่ือบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
ผู้ถือหุ้นสามัญบริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือนามสกลุผู้ถือหุ้น: 

ที่อยู่ปัจจุบัน: 

หมายเลขโทรศัพท์: 

อเีมล์: 

จ านวนหุ้นTOGที่ถือครอง:  
 
ขา้พเจา้ขอเสนอช่ือบุคคลดงัต่อไปน้ี ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ขอ้บงัคบับริษทั และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้าม ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และขอ้บงัคบัของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ประเทศไทย 
 
ผู้ได้รับการเสนอช่ือลงนามด้านล่างให้ความยนิยอม 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/นางสาว ………………………………………………………………………………………………. ขอยนืยนัความยนิยอม
ของขา้พเจา้ ให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ ขา้พเจา้ขอรับรองวา่เอกสารสนบัสนุนต่างๆประกอบการพิจารณาเป็นจริงและถูกตอ้ง และ
อนุญาตให้บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว  
 
แนบขอ้มูลส่วนบุคคล ประวติัยอ่ และเอกสารสนบัสนุนต่างๆของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ และระบุจาํนวนเอกสาร ....................... หนา้    
 

             ลงช่ือ …………………………………………………….. ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ                                                                  
(……………………..……………..…………………………………….) 
 วนัท่ี………………………………….………………………………… 

 
ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลทั้งหมดท่ีเขียนไวใ้นแบบฯน้ี หลกัฐานการถือครองหุ้น และความยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ เป็นจริงและถูกตอ้ง  
 

             ลงช่ือ …………………………………………………….. ผูถื้อหุ้น                                                                     
(……….………………..…………………………………….) 

 วนัท่ี………………………….………………………………… 
 

 
 

หลกัฐานที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้น:  

1. หลกัฐานการถือหุ้น หนงัสือรับรองการถือหุ้นท่ีออกโดยบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหนงัสือรับรองอ่ืนใดจาก บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น หรือหนงัสือรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูถื้อหุ้นดงักล่าว  

2. กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล หนงัสือรับรองนิติบุคคลซ่ึงมีอายไุม่เกิน 6 เดือน รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม สาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  

3. กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาหนงัสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ  
4. หากผูถื้อหุ้นเปล่ียนช่ือช่ือนามสกุล จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวและรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

ประทบัตราบริษทั ถา้มี 


