
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2560

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องคอนเวนชั่น CD โรงแรมแอมบาสเดอร์ 

เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110





1	 บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	14/2560

                                                                     วันที่ 3 มีนาคม 2560

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2560

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2559

 2. รายงานประจ�าปี  2559 ในรูปแบบซีดี-รอม  พร้อมงบการเงินของบริษัท ส�าหรับรอบระยะเวลาปีสิ้นสุด

  วันที่ 31 ธันวาคม 2559

 3. รายนามผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี

 4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในวาระที่ 6

 5. ค่าตอบแทนกรรมการ

 6. ข้อบังคับบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

 7.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

 8.  แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

 9. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ�าปี 2559 (แบบรูปเล่ม)

 11. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมโรงแรมแอมบาสเดอร์

 ด้วยคณะกรรมการบรษิทั ไทยออพตคิอล กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) (บรษิทัฯ) ได้มมีตเิมือ่วนัที ่15 กมุภาพนัธ์  2560 ให้จดัประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560  ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องคอนเวนชั่น CD โรงแรมแอมบาสเดอร์ 

เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย  11  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่  

  5 เมษายน 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล   : บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 ครั้งท่ี 13 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2559 

  ซึ่งได้ส่งส�าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน 

  นับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก�าหนด ตลอดจน

  ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1) จึงเสนอ

  ให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 

  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

ความเหน็คณะกรรมการ  :  การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงาน

  การประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2  : รบัทราบรายงานผลการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2559 ตามหนงัสอืรายงานประจ�าปี

วัตถุประสงค์และเหตุผล   : เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา และ การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญซึ่งเกิดขึ้น

  ในรอบปี 2559 ตามหนังสือรายงานประจ�าปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  เห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลง

  ที่ส�าคัญในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา



22 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2560

ระเบียบวาระที่ 3  : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุด 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผล   : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ซ่ึงบริษัทฯ ต้องจัดท�า
  งบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
  เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี 2559
ความเหน็คณะกรรมการ  :  เห็นควรให้ท่ีประชมุผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
  ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่ีได้รับ
  อนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและรับทราบรายงานของ
  ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง 
  ลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4  : พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรก�าไรสทุธแิละการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ ประจ�าปี 2559 
  และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อก�าหนดสิทธิในการรับเงินปันผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล   : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลดังนี้  
  “จ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินส�ารองต่างๆ 
  ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้” จากนโยบายดังกล่าวผลประกอบการของ
  บรษิทัฯในปี 2559 บรษัิทฯ มกี�าไรสทุธิ ตามงบการเงนิรวม 250.37 ล้านบาทและสามารถเปรยีบเทียบ

  การจ่ายเงนิปันผลในปีท่ีผ่านมาดังนี้

  รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล      ปี  2559 (งบการเงินรวม) ปี  2558 (งบการเงินรวม)  ปี  2557 (งบการเงินรวม)

 1. ก�าไรสุทธิ  250.37 ล้านบาท 230.00 ล้านบาท 203.28 ล้านบาท

 2. หักส�ารองตามกฎหมาย 5% ---  ล้านบาท --- ล้านบาท  --- ล้านบาท

 3. ก�าไรสุทธิหลังหักส�ารอง        

   ตามกฎหมาย     250.37 ล้านบาท       230.00 ล้านบาท 203.28 ล้านบาท

 4. จ�านวนหุ้น  474.32 ล้านหุ้น 474.32 ล้านหุ้น 474.32 ล้านหุ้น

 5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี 0.42 บาท / หุ้น 0.38 บาท / หุ้น 0.35 บาท / หุ้น

 6. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล 0.10 บาท / หุ้น 0.08 บาท / หุ้น 0.12 บาท / หุ้น

 7. เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย 0.32 บาท / หุ้น           0.30 บาท / หุ้น 0.23 บาท / หุ้น

 8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 199.21 ล้านบาท 180.24 ล้านบาท 166.01 ล้านบาท

 9. อัตราการจ่ายเงินปันผล     80 %           78 % 82 %

ความเหน็คณะกรรมการ  :  เหน็ควรให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตักิารจัดสรรก�าไร และการจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 2559 ดงันี้ 

  ก. รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลของบรษิทัฯ ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท (งวดด�าเนนิงาน

   วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถงึวนัท่ี 30 มถินุายน 2559) รวมเป็นเงนิ 47,431,800 บาท ซึง่ได้จ่ายไป

   เมือ่วันที ่9 กนัยายน 2559 ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษิทัคร้ังที ่71 (3/2559) เมือ่วนัที่

    10 สิงหาคม 2559  

  ข. ไม่ต้องจัดสรรก�าไรสทุธเินือ่งจาก ณ ปัจจบุนัทนุส�ารองของบรษิทัฯ มจี�านวนครบตามทีก่ฎหมาย

   ก�าหนดแล้ว



3	 บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	14/2560

  ค. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท 

   จ�านวน 474.32 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 199.21 ล้านบาท ซึง่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 

   ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คงเหลือจ่ายในงวดนี้หุ ้นละ 0.32 บาท (งวดด�าเนินงานวันท่ี 

   1 กรกฎาคม 2559 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) รวมเป็นเงนิ 151.78 ล้านบาท โดยมรีายละเอยีด

   ของการจ่ายปันผลดังนี้

   (1) เงินปันผลจ่ายจ�านวน 91.38 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.19 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจาก

    เงินปันผลที่จัดสรรมาจากก�าไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และ

   (2) เงินปันผลจ่ายจ�านวน 60.40 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.13 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจาก 

    เงินปันผลที่จัดสรรมาจากก�าไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30  

   (3) การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น  ได้ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลใน 

    วันพุธที่ 19 เมษายน 2560        

   (4) ให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน

    วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560 และ              

   (5) ก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 

การลงมติ : วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง 

  ลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5  : พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก�าหนดค่าตอบแทน ส�าหรบัปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล   : เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก�าหนดให้ทีป่ระชมุสามญั

  ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี (รายละเอียดตามสิ่งที่

  ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  :  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บรษิทั ส�านักงาน อวีาย จ�ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชเีดมิ

   เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประจ�าปี 2560 เน่ืองจากมมีาตรฐานการท�างานทีด่ี

   มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนั้น 

   เมือ่ได้พจิารณาเปรยีบเทียบกบัปรมิาณงาน และอตัราค่าสอบบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีนอืน่

   ในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ     :  เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัมิหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก�าหนดให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้

  แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชบีรษิทัฯ ทกุปี และโดยการเสนอแนะ

  จากคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบรษัิทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุ

  ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีห่งบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั (EY Office Limited)  

  เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ�าปี 2560 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

                    รายชื่อ                                  เลขทะเบียน                    ตรวจสอบบัญชี

                                                         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                    TOG     

  1.  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ                          4799                         ปี 2558-2559 หรือ

  2.  นางสาวกมลทิพย์   เลิศวิทย์วรเทพ                   4377                               2559 หรือ

   3.  นายวิชาติ   โลเกศกระวี                                  4451              2559



44 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2560

  ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ท่ีเสนอมาน้ันไม่มคีวามสัมพนัธ์หรอืส่วนได้เสียกบับรษิทัฯ/บรษิทัย่อย/

  ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัท

  โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณา

  อนุมัติค่าสอบบัญชีส�าหรับ บริษัทฯและบริษัทย่อย ประจ�าปี 2560 เป็นเงิน 2,190,000 บาท 

  (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปี 2559 เป็นจ�านวนเงิน 155,000 บาท

  (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ บริษัทฯไม่มีค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

การลงมติ : วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลง

  คะแนน

ระเบียบวาระที่ 6  : พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล   : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท

  ข้อ 22 ก�าหนดให้กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี

  ในอัตราหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560

   มีกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระจ�านวน 4 คน ซ่ึงเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้แก่ 

  (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

  1. นายวิชา  จิวาลัย             2. นายบรรจง  จิตต์แจ้ง

    3. นายฌอน ดาร์เรน ลอว์                          4. นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส         

  อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนว่าตามท่ีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเป็น

  กรรมการ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2559 น้ัน ไม่มี

  ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดๆ เข้ารับการพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ    : คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

  ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยีเหน็ว่ากรรมการทัง้ 4 คน เป็นบคุคลทีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม

  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อก�าหนดหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ 

  ความสามารถและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ คณะกรรมการ

  บรษิทัจงึเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมติัแต่งต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเข้า

  ด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

การลงมติ   :  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

  ลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ระเบียบวาระที่ 7  : พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และคณะอนุกรรมการชดุต่าง  ๆประจ�าปี  2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล   : ตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯข้อ 23 ก�าหนดให้กรรมการมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนจากบรษิทัฯ ในรปูของ

  เงินรางวัลเบี้ยประชุม บ�าเหน็จ โบนัส เบี้ยเล้ียง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

  หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน่ ตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ หรอืตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น

  จะอนมุตั ิจึงขอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2560  ซึง่คณะกรรมการ

  บรษิทั โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พจิารณาหลกัเกณฑ์การก�าหนด

  ค่าตอบแทนกรรมการโดยค�านึงถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมาย

  และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีอยู่ใน

  อตุสาหกรรมและธรุกจิท่ีมขีนาดใกล้เคยีงกนั โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนัน้ เพยีงพอทีจ่ะ

  จูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจ



5	 บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	14/2560

  ของบรษิัทฯ ทีว่างไว ้โดยมกีระบวนการทีโ่ปร่งใสสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ จงึเห็นสมควร

  เสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและอนกุรรมการของบรษิทัฯ ประจ�าปี 2560

  และโบนัสกรรมการประจ�าปี 2559 ดังนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)  

  1. ค่าตอบแทนประจ�า : พจิารณาจากผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯโดย ณ ปัจจบุนัมกีรรมการ

   รวม 12 คน จงึเหน็ควรจ่ายค่าตอบแทนประจ�าให้กรรมการส�าหรบัปี 2560 ไม่เกนิ 5,955,000 บาท 

  2. โบนัสกรรมการ : เนื่องจากผลการด�าเนินงานในปี 2559 ประสบความส�าเร็จตามที่มุ่งมั่นไว้ 

   คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พจิารณาเหน็ควรว่าบรษิทัฯ ควรจะตอบแทน

   กรรมการด้วยโบนัสจ�านวนไม่เกิน 5,647,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ    : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการของบริษัทฯ

  ประจ�าปี 2560 รวมกับโบนัสกรรมการประจ�าปี 2559 เป็นจ�านวนรวมไม่เกิน 11,602,000บาท 

  (สิบเอ็ดล้านหกแสนสองพันบาทถ้วน) ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

  ได้พจิารณากลัน่กรองโดยค�านึงถงึความเหมาะสมต่างๆอย่างครบถ้วนแล้ว โดยไม่มค่ีาตอบแทน

  อืน่ๆ

การลงมติ   :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติ

  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม      

ระเบียบวาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุม ตามก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลง

ทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่ เวลา 8.00 น. อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะ

ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งน้ี โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ 

ตามแบบ ข พร้อมติดอากรแสตมป์ และน�ามามอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายจากประธานที่ประชุม หากท่านประสงค์

จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณา

เลือกตั้งกรรมการดังนี้

 1. นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์                            2. นายไพรัช  เฆมอาภรณ์

  

         

             ขอแสดงความนบัถอื

         ( นายสว่าง  ประจกัษ์ธรรม )

                                                                                                               ประธานกรรมการ

   

หมายเหตุ    :      ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiopticalgroup.com)                    

                         ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560



66 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ครั้งที่ 13

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 ครั้งที่ 13

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

วัน เวลา และ สถานที่

 การประชุมจัดข้ึนเมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น CD โรงแรมแอมบาสเดอร์ 

เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

 1. นายสว่าง  ประจักษ์ธรรม  ประธานกรรมการบริษัทฯ

 2. นายธรณ์  ประจักษ์ธรรม  กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ / กรรมการผู้จัดการ

 3. นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ

 4. นายไพรัช  เมฆอาภรณ์  ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ

 5. นายบรรจง  จิตต์แจ้ง  ประธานกรรมการกลยทุธ์ธรุกจิ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ

 6. นายวิชา  จิวาลัย  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

 7. นายสาโรจน์  ประจักษ์ธรรม  กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

 8. นางพรพรรณ  โต๊ะตระกูล  กรรมการ

 9. นายวิรัช  ประจักษ์ธรรม  กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

 10. นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ  กรรมการ / เลขานุการบริษัท

 กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

 1. นายเดวิด  แอนดรูว์ ครอส  กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

 2. นายฌอน  ดาร์เรน ลอว์  กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ 

 ฝ่ายบริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

 1. นางอนุรักษ์  รัตนสานส์สุนทร ผู้จัดการส�านักงานตรวจสอบภายใน

 2. นางนฤภรณ์  ประจักษ์ธรรม  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษีอากร

 3. นายสมิธ  เตกาญจนวนิช  ผู้จัดการโรงงาน Poly Sun

 4. Miss Michelle  Hsieh  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

 5. นายสรัฐ  เตกาญจนวนิช  ผู้จัดการส�านักวางแผนธุรกิจและการเงิน

 นิติกรประจ�าบริษัท

 1. นางเรวดี  จันทมณีโชติ

 ตวัแทนผู้สอบบญัชจีาก บริษทั ส�านักงาน อ ีวาย จ�ากดั (ชือ่เดมิ บรษิทั ส�านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั)

 1. นางสิรินดา  หิรัญประเสริฐวุฒิ  ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4799

 2. นางสาวศิริวรรณ  นิตย์ด�ารง

 3. นางสาวจินตนา  อัมพรพะงา

 ตวัแทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย

 1. นางรุจิรา  บางกุลธรรม

(หมายเหต ุ: เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯได้รายงานประเดน็ข้อซักถามและความคดิเหน็ของผูถ้อืหุน้ 

พร้อมค�าช้ีแจงของบริษัทฯ โดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ได้ก�าหนดแนวทางไว้ใน AGM checklist)

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



7	 บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2559	ครั้งที่	13

เริ่มการประชุม   

 นายสว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้น

ที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม และได้แจ้งจ�านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมดดังนี้

                                                   จ�านวน (คน)                     จ�านวน (หุ้น / เสียง)                       สัดส่วน (% )

 ประชุมด้วยตนเอง  40 119,800,207 25.26

 มอบฉันทะ 30 162,035,000 34.16

 ประชุมรวมทั้งหมด 70 281,835,207 59.42

 จ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,500 474,318,000 100

 ตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ข้อ 39.ในการประชุมผูถ้อืหุ้น ต้องมผีูถ้อืหุน้และผู้รบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ มาประชุมไม่น้อยกว่า 

25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจ�านวนรวม 

474, 318,000 หุ้น คิดเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า 158,106,000 หุ้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

 ฉะนั้นตามสัดส่วนข้างต้น ถือว่าการประชุมในวันนี้ครบองค์ประชุม

 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 33 ก�าหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น 

หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และการลงคะแนนเสียงให้กระท�าอย่างเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอให้

ทีป่ระชมุลงมตโิดยวธิอีืน่ ซึง่โดยปกตแิล้วการชมูอืเพือ่ลงมตใินแต่ละวาระจะถอืว่าเป็นการลงคะแนนเสยีงอย่างเปิดเผย แต่ด้วย

บรษิทัฯ ได้น�าระบบคอมพวิเตอร์เข้ามาใช้เพือ่อ�านวยความสะดวกในการลงทะเบยีนและการนับคะแนนเสยีง และได้มผีูถ้อืหุ้นไม่

น้อยกว่า 5 คน ขอให้การออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเป็นวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงอย่างถูกต้องแล้ว

 ก่อนที่จะเร่ิมการประชุมวาระต่างๆ ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบโดย

นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ กรรมการและเลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น

คนใดมีส่วนได้เสยีเป็นพเิศษในเรือ่งใดซ่ึงท่ีประชุมจะได้ลงมต ิผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนด้วยในเรือ่งนัน้ บรษัิทฯ 

จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสยีง ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนในบัตรลง

คะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานรับบัตรเพื่อน�าไปรวบรวมคะแนน โดยในการนับคะแนนบริษัทฯ จะหักคะแนน   

ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจ�านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการ

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเป็น

รายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เพื่อนับคะแนนเสียงการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล กรณีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่างดออกเสียง หลังจากนั้นจะแจ้ง

ผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

 การประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ�าปีครัง้นี ้มวีาระพเิศษ 1 วาระ และไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระเพิม่เติมตามทีบ่รษิทัฯ ได้ประกาศ

ผ่านท�างเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานฯ ได้ขออาสาสมัครที่เป็นผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

เพื่อช่วยเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ ซึ่ง นายยศนันท์ ประจักษ์ธรรม ได้รับเป็นอาสาสมัครในการ

ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงส�าหรับการประชุม

 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



88 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ครั้งที่ 13

วาระที่ 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558

  ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558 ครั้งท่ี 12 

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 โดยได้จัดท�าภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นและจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว

ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกฎหมายก�าหนด รวมท้ังได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

และได้ส่งส�าเนาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี�าถาม ในการพจิารณาวาระน้ี

  ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ครั้งที่ 

12 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ตามที่ได้เสนอ

มตท่ีิประชมุ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558 คร้ังที่ 12 เมื่อวันที่ 

  1 เมษายน 2558 ตามทีป่ระธานฯ เสนอ ด้วยเสยีงข้างมากของจ�านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ข้าร่วมประชมุ

  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

                                                                  จ�านวน (คน)                   จ�านวน (หุ้น/เสียง)                       สัดส่วน (% )

 รับรอง   78 294,207,291 100

 ไม่รับรอง  - - -

 งดออกเสียง - - -

 รวมทั้งหมด 78 294,207,291 100

    ทั้งนี้เป็นไปตามความของข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด

    พ.ศ. 2535

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตามหนังสือรายงานประจ�าปี  

   ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

   ประจ�าปี 2558 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

   1.  บรษิทัฯ มผีลการด�าเนนิการทีเ่ตบิโตอย่างเป็นล�าดบัในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา โดยรายได้ถวัเฉลีย่เพิม่ขึน้ร้อยละ 5 

    แต่ก�าไรถัวเฉลีย่เพิม่ขึน้ร้อยละ 12 ซ่ึงสะท้อนได้จากรางวลัต่างๆ ทีบ่รษิทัฯ ได้รบัอนัเกีย่วเนือ่งกบัผลการด�าเนนิงาน

    การดูแลสังคม และเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม ได้แก่

    - SET Awards 2015 ประเภท “บริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยม”  (กลุ่มบริษัทจดทะเบียน

     ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3 พันล้านบาท) จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

     ประเทศไทย

    - SET Sustainability Awards 2015 และ Thailand Sustainablilty Investment 2015 จากตลาดหลักทรัพย์

     แห่งประเทศไทย

    -  บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

     ประจ�าปี 2558 ติดต่อกัน 5 ปี (ปี 2554-2558)

    -  บรษิทัฯ ได้รบัใบรบัรอง ESG 100 จากสถาบนัไทยพฒัน์

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



9	 บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2559	ครั้งที่	13

    -  บริษัทฯ ได้รับใบรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

     โดยสถาบัน IOD ล�าดับที่ 79

    -  บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลการสารวจด้านการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2558 

     (CGR 2014) ในระดับ 4 ดาว “Top Quartile” จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ฯ (ก.ล.ต.) 

     และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

    -  บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั The Children Sustainability Forum : Business for future จาก  Unicef ตลาดหลกัทรพัย์

     แห่งประเทศไทยและ สถาบันไทยพฒัน์

   2. ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันนี้ ลูกค้าของบริษัทฯ มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกมากกว่า 50 ประเทศ

    โดยธรุกิจส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ จะมีฐานลูกค้าอยูท่ี่ประเทศในแถบทวปียโุรป แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มกีลยทุธ์

    ในการด�าเนินธรุกิจเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุกบัผูถ้อืหุน้โดยมแีผนในการขยายฐานธรุกจิไปยงัประเทศในทวปี

    อเมริกาให้มากขึ้น

   3. กลยุทธ์การตลาดและการขาย โดยในปี 2559 นี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายฐานธุรกิจไปในตลาดสหรัฐอเมริกา

    ให้มากขึ้น โดยเพิ่มการเติบโตจากเดิมร้อยละ 6 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 12 ท้ังน้ี ได้ประมาณการการเติบโต

    ท�างธรุกจิของบรษิทัฯ ในตลาดยโุรปทีร้่อยละ 39 (ลดลงจากปี 2558 ท่ีมีการเตบิโตที ่ร้อยละ 43) ตลาดออสเตรเลยี

    และนวิซีแลนด์ท่ีร้อยละ 30 ตลาดเอเซยีและแอฟรกิาร้อยละ19 ในส่วนผลติภณัฑ์บรษิทัฯ คาดว่าจะมีการเตบิโต

    ในส่วนผลติภณัฑ์ Value-added ทีร้่อยละ 38.6 ในผลติภณัฑ์มาตรฐานท่ีร้อยละ 29.1 และในเลนส์เฉพาะบคุคล 

    (RX) ที่ร้อยละ 26

   4. บริษัทฯ ได้ปรับปรุงอัตลักษณ์ของบริษัทฯ ใหม่ให้ดูทันสมัย กระฉับกระเฉง และโดดเด่นมากขึ้น โดยมี

    อัตลักษณ์ใหม่ของบริษัทฯ ดังนี้

  ซึ่งบริษัทฯ จะใช้เป็นโลโก้บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงเว็ปไซต์

  ของบรษิทัฯ ให้มเีนือ้หาครอบคลมุและรองรบัข้อมลูของบรษิทัฯ ทีจ่ะเผยแพร่ข่าวสารและกจิกรรมของบรษัิทฯ 

  ให้แก่ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป

 5. ปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทฯมีการเติบโตของรายได้ และผลก�าไรที่ได้เกินเป้าหมายที่วางไว้ได้ เพราะบริษัทฯ 

  มีการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตจากการท�า Productivity Improvement Program นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคง

  ด�าเนินการปรับปรุงคุณภาพในผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ืองโดยบริษัทฯ มีแผนจะย้าย glass mold production 

  จาก TOC 1 (โรงงานแคราย) ไปยงั TOG ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2559 เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ

  และลดค่าใช้จ่ายในการจดัการสนิค้าคงคลงั การขนส่งและการด�าเนนิการ และการปิดโรงงาน TOC 1 นี ้เป็นการ

  ตดัต้นทนุการผลติท่ีไม่จ�าเป็นลง และบรษิทัฯ ได้ ย้าย casting facilities 1.50/1.55 ที ่TOC 2 (โรงงานบางบัวทอง) 

  ไปที ่TOG แล้วเมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ 2559 ทัง้นี ้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารสายการผลติของเลนส์มาตรฐาน 

  ท�าให้การจัดการสินค้าคงคลัง (invetory) และวัตถุดิบ (raw material) เป็นไปอย่างสมประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง

  เป็นการลดต้นทุนในสองสายการผลิตและยังเป็นการเตรียมพิ้นที่ส�าหรับโครงการผลิตเลนส์เฉพาะบุคคล 

  (Rx Automation Project)

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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 6. บริษัทฯ ได้ให้ความสนใจและมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยใช้กระบวนการ RX Automated 

  Production Line Result in 7x24x360 (ท�างาน 7 วัน วันละ 24 ชั่วโมง ตลอด 360 วัน ) ซึ่งเป็นการผลิตที่ใช้

  เครือ่งจกัรมากขึน้ เพือ่รองรบัความต้องการของลกูค้าในช่วงเทศกาล และวนัหยดุยาว นอกจากนี ้กระบวนการนี้

  ยงัจะลดข้อผดิพลาดในกระบวนการผลติและท�าให้ได้ผลติภณัฑ์ทีม่มีาตรฐานโดยไม่ต้องพึง่พาทักษะส่วนบคุคล

  ของพนักงานในสายการผลิตมากจนเกินไป

 7. บริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมทั้งภายในองค์กรและภายนอกอย่างสม่าเสมอ 

   และตระหนักถึงคุณค่าของ CSR ที่สามารถตอบแทนไม่ใช่เพียงแค่ประชาชน หรือชุมชนท่ีอยู่โดยรอบพ้ืนที่

   ของบริษัทฯ แต่ยังมุ่งเน้นสร้างความสุขในการท�างานให้แก่พนักงาน โดยตระหนักว่าหากชุมชนและพนักงาน

   มีความสุขก็จะท�าให้ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิผลมากขึ้นด้วย

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้และผู้รบัมอบฉนัทะสอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัรายงานผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ 

ในรอบปี 2558 และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามค�าถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 

วาระที่ 3. พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส�าหรบัปีสิน้สดุ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558

   และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี  

   ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ กล่าวสรุปงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสรุปได้ว่า

   ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,823.79 ล้านบาท รายได้รวม 1,893.04 ล้านบาท 

ก�าไรสุทธิ 229.64 ล้านบาท ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.48 บาท และส�าหรับงบแสดงฐานะการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,250.12 ล้านบาท หนี้สินรวม 450.62 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,799.50 ล้านบาท ทุนช�าระแล้ว 

474.32 ล้านบาท

   ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่ารายละเอียดงบการเงินในรายงานประจ�าปีที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไป

ให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ส�านักงาน อี วาย จ�ากัด และได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับปีส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2558

   ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีค�าถามดังนี้

ค�าถาม  นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเรื่องงบการเงินของบริษัท 2 ประเด็น ได้แก่

   1. จากงบการเงินได้แสดงว่าบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือในคลัง (product stock) ท่ีค่อนข้างเยอะประมาณ 

    ร้อยละ 40 ไม่ทราบว่าการม ีstock สนิค้าในปรมิาณทีม่ากถอืว่าเป็นการด�าเนนิการตามปกตสิ�าหรบัธรุกจิของ

    บริษัทฯ หรือไม่ และ

   2. รายได้ของบริษัทฯ เกิดจากการส่งออกเป็นหลัก ไม่ทราบว่าบริษัทฯ มีมาตรการในการจัดการความเส่ียงใน

    อัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรบ้าง

ค�าตอบ  นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการได้ตอบค�าถามดังต่อไปนี้

   1. ในส่วนการจัดการสินค้าคงเหลือนั้น มูลค่าสินค้าคงเหลือ ส่วนใหญ่คือ แม่พิมพ์แก้ว ซึ่งมีประมาณ 1 ใน 3 ของ

    สินค้าคงเหลือ ซึ่งเป็นธรรมชาติของธุรกิจบริษัทฯ เพราะแม่พิมพ์แก้วจะถูกน�ามาใช้อย่างต่อเนื่องในการผลิต

    อยูต่ลอดเวลา และหากยงัไม่เสยีหาย แม่พมิพ์แก้วจะยงัคงมมีลูค่าอยูใ่นสินทรพัย์ของบรษิทัฯ โดยในการผลติ

    ของบรษิทัฯ เราจะใช้แม่พมิพ์แก้วประมาณ 450,000 ชิน้ต่อรอบ ท�าให้มลูค่าแม่พมิพ์แก้วมมูีลค่าสงู ส่วนมูลค่า

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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    ทีเ่หลอืของสนิค้าคงเหลอืคอื สนิค้าสาเรจ็รปู เนือ่งจากธรุกจิของบรษิทัฯ เป็นส่วนหนึง่ของ supply chain ดงันัน้
    หากลูกค้าสั่งสินค้า บริษัทฯจึงจ�าเป็นต้องมีสินค้าพร้อมจัดส่งให้ตามความต้องการของลูกค้า ดังน้ัน บริษัทฯ 
    จึงจ�าเป็นต้องมีสินค้าในstockให้เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามจัดการสินค้าคงค้างในการผลิต
    โดยพยายามลดต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
   2. ในการจัดการความเสี่ยงในอัตราแลกเปล่ียนน้ัน ด้วยบริษัทฯ มีโครงสร้างการขายเป็นเงินต่างประเทศและ
    โครงสร้างต้นทุนที่มีการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเช่นกัน จึงท�าให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯในเรื่องอัตรา
    แลกเปลี่ยนเป็นแบบ natural hedge ซึ่งท�าให้มีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนท่ีน้อยกว่าธุรกิจประเภทอื่น 
    แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็ได้มีการท�า hedging เพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยเช่นกัน

   นอกจากนี ้นายฐติพิงศ์ โสภณอดุมพร ได้ตัง้ข้อสงสยัว่าท�าไมแม่พมิพ์แก้วจงึถอืว่าเป็นสนิค้าคงเหลอื ซึง่ในส่วนนี้
นางนฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษีอากร และนางสาวศิริวรรณ นิตย์ด�ารง ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
ส�านักงาน อี วาย จ�ากัด ได้ช้ีแจงว่า แม่พิมพ์แก้วเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่อยู่ในกระบวนการผลิตซึ่งมีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี 
ซึ่งตามนโยบายการบัญชี และมาตรฐานการบันทึกบัญชีก�าหนดว่าวัสดุสิ้นเปลืองนั้น ให้ถือว่าเป็นรายการที่ต้องบันทึกอยู่ใน
รายการสินค้าคงเหลือ
   ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส้ินสุด วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 ตามที่ได้เสนอ

มติที่ประชุม  โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

   ฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

                                                                 จ�านวน (คน)                   จ�านวน (หุ้น/เสียง)                     สัดส่วน (% )

 เห็นด้วย   88 322,935,888 100

 ไม่เห็นด้วย  - - -

 งดออกเสียง  - - -

 รวมทั้งหมด  88 322,935,888 100

 ทัง้นี ้เป็นไปตามความของข้อบงัคบับรษิทัฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ�ากดั พ.ศ. 2535

วาระที่ 4. พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรก�าไรสทุธแิละการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ ประจ�าปี 2558 และวันปิดสมดุทะเบยีน
   พกัการโอนเพือ่สทิธิในการรบัเงนิปันผล  

   ประธานฯ กล่าวว่า จากผลการด�าเนินงานปี 2558 คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี
ให้ผู้ถอืหุน้ ซึง่ตามนโยบายของบรษิทัฯ จะจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธขิองงบการเงนิรวมหลงัหกัเงนิส�ารอง
ต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ ส�าหรับในปี 2558 บริษัทฯ ไม่ต้องตั้งส�ารองตามกฎหมาย เนื่องจาก ณ 
ปัจจุบันทุนส�ารองของบริษัทฯ มีจ�านวนครบตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ 
มีก�าไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม 230 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
เงนิก�าไร และการจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 38 สตางค์ ซึง่ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุน้ละ 8 สตางค์ 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 คงเหลือจ่ายในงวดนี้ อีกในอัตราหุ้นละ 30 สตางค์ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายจากก�าไรสุทธิที่
เสียภาษเีงนิได้นติบิคุคลในอตัราร้อยละ 20 และร้อยละ 30 ซึง่ผูร้บัเงินปันผลทีเ่ป็นบคุคลธรรมดาจะได้รบัเครดติภาษตีามมาตรา 
47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธท่ี 20 เมษายน 2559 และ
ให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 และ
ก�าหนดจ่ายปันผลในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559

   โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้    

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



1212 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ครั้งที่ 13

                                                                   ปี 2558 ปี 2557

                   (งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม)

   1. ก�าไรสุทธิ 230.00 ล้านบาท              203.28 ล้านบาท

   2. หักส�ารองตามกฎหมาย 5% --- ล้านบาท                 --- ล้านบาท

   3. ก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมาย 230.00 ล้านบาท 203.28 ล้านบาท

   4. จ�านวนหุ้น 474.32 ล้านหุ้น 474.32 ล้านหุ้น

   5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นท้ังปี 0.38 บาท / หุ้น 0.35 บาท / หุ้น

   6. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล 0.08 บาท / หุ้น 0.12 บาท / หุ้น

   7. เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย 0.30 บาท / หุ้น 0.23 บาท / หุ้น

   8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 180.24 ล้านบาท 166.01 ล้านบาท

   9. อัตราการจ่ายเงินปันผล                 78 %                                     82 %  

 

   ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ค�าถามเพิม่เติม ประธานฯ จึงขอมตจิากท่ีประชุมผู้ถอืหุน้อนุมตักิารจัดสรรก�าไรสทุธ ิและการจ่ายเงนิปันผลประจ�าปีตามทีไ่ด้เสนอ

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นได้มมีติอนมุตัด้ิวยเสยีงข้างมากของจ�านวนเสยีงท้ังหมดของผูถ้อืหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะทีเ่ข้าร่วม

  ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

             จ�านวน (คน)                   จ�านวน (หุ้น/เสียง)                     สัดส่วน (% )

  เห็นด้วย 90 328,305,888 100

  ไม่เห็นด้วย - - -

  งดออกเสียง - - -

  รวมทั้งหมด 90 328,305,888 100

  ทัง้นี้ เป็นไปตามความของข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 

2535

วาระที่ 5. พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก�าหนดค่าตอบแทน ส�าหรบัปี 2559 

   ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดังนี ้ประธานกรรมการตรวจสอบกล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นให้บรษิทั ส�านักงาน อวีาย จ�ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชี

เดมิเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯและบรษิทัย่อยประจ�าปี 2559 เนือ่งจากบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั มมีาตรฐานการท�างานทีดี่

และมคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้เป็นอย่างดมีาโดยตลอด นอกจากนัน้ เมือ่ได้พจิารณาเปรยีบเทยีบ

กับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมจึงเสนอที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ที่จะลงนาม 1 คน คือ

 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



13	 บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2559	ครั้งที่	13

                                                                   จ�านวน (คน)                   จ�านวน (หุ้น/เสียง)                     สัดส่วน (% )

  เห็นด้วย 95 380,665,089 100

  ไม่เห็นด้วย - - -

  งดออกเสียง - - -

  รวมทั้งหมด 95 380,665,089 100

       รายชื่อ                เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต     ตรวจสอบบัญชี TOG

  1. นางสรินดา  หิรัญประเสริฐวุฒิ  4799  ปี 2558 - 2559 หรือ

  2. นางสาวกมลทิพย์  เลิศวิทย์วรเทพ  4377  หรือ

  3. นายวิชาติ  โลเกศกระวี   4451 

  โดยก�าหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเงิน 2,035,000 บาท (สองล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้น

จากปี 2558 เป็นจ�านวนเงิน 135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามรายละเอยีด และไม่มผู้ีถอืหุ้นท่านใดสอบถามค�าถามเพิม่เตมิ

  ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีปี 2559 ตามที่ได้เสนอ

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นได้มมีติอนมุตัด้ิวยเสยีงข้างมากของจ�านวนเสยีงท้ังหมดของผูถ้อืหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะทีเ่ข้าร่วม

  ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

  ทัง้น้ี เป็นไปตามความของข้อบงัคบับรษิทัฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชน จ�ากดั พ.ศ. 2535

วาระที่ 6. พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ 

   ตามข้อบงัคบัข้อ 22 ของบริษทัฯ ได้ก�าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจาก

ต�าแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทีมี่อยูท่ัง้หมด ส�าหรับในการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2559 คร้ังที ่13 นี ้ด้วยประธานกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนครบวาระ จึงมอบหมายให้นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เป็นผู้น�าเสนอการพิจารณาในวาระนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีครั้งน้ี มีกรรมการออกจากต�าแหน่งครบตามวาระ

จ�านวน 4 คน ได้แก่

   1. นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์  2. นายไพรัช  เมฆอาภรณ์

   3. นางพรพรรณ  โต๊ะตระกูล  4. นายวิรัช  ประจักษ์ธรรม

  นายบรรจง จิตต์แจ้ง ผู้แทนของกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล

ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระการประชุมต่างๆ ล่วงหน้า แต่ไม่มี

การเสนอชือ่กรรมการหรอืวาระการประชุมเข้ามายงับรษิทัฯ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการทีม่ส่ีวน

ได้เสีย ไม่ได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์แก่การด�าเนินงานของ

บริษัทฯ และท�างบริษัทฯ ได้น�าเสนอประวัติโดยย่อและประสบการณ์การท�างานของกรรมการทั้ง 4 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ จึงขอเสนอให้ทีป่ระชมุพจิารณาอนมุตัใิห้กรรมการทีค่รบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

ทัง้ 4 คน กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่ออกีวาระหนึง่ และขอให้ทีป่ระชมุพิจารณาเลอืกเป็นรายบคุคล (โดยกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยี

ออกจากห้องประชุมในระหว่างพิจารณา) ดังนี้

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



1414 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ครั้งที่ 13

2) นายไพรัช  เมฆอาภรณ์          กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการอิสระ

1) นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์            กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการอิสระ

3) นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล        กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ

4) นายวิรัช ประจักษ์ธรรม          กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ

                                                                   จ�านวน (คน)                   จ�านวน (หุ้น/เสียง)                     สัดส่วน (% )

 เห็นด้วย  93 380,664,988 100

 ไม่เห็นด้วย 1 100 -

 งดออกเสียง 1 1 -

 รวมทั้งหมด 95 380,665,089 100

                                                                   จ�านวน (คน)                   จ�านวน (หุ้น/เสียง)                     สัดส่วน (% )

 เห็นด้วย  93 380,664,988 100

 ไม่เห็นด้วย 1 100 -

 งดออกเสียง 1 1 -

 รวมทั้งหมด 95 380,665,089 100

                                                                   จ�านวน (คน)                   จ�านวน (หุ้น/เสียง)                     สัดส่วน (% )

 เห็นด้วย  93 375,785,088 98.718

 ไม่เห็นด้วย - - -

 งดออกเสียง 2 4,880,001 1.288

 รวมทั้งหมด 95 380,665,089 100

                                                                   จ�านวน (คน)                   จ�านวน (หุ้น/เสียง)                     สัดส่วน (% )

 เห็นด้วย  94 380,665,088 100

 ไม่เห็นด้วย - - -

 งดออกเสียง 1 1 -

 รวมทั้งหมด 95 380,665,089 100

  ผู้แทนกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามค�าถามเพิ่มเติม

  ประธานฯ ขอมตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก�าหนดออกจากต�าแหน่ง

ตามวาระ ตามที่ได้เสนอ

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



15	 บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2559	ครั้งที่	13

มติที่ประชุม  จากผลการลงคะแนนเสยีงแสดงว่า ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินมัุตด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมาก ของจ�านวนเสยีงทัง้หมด

   ของถือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ข้าร่วมประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ให้แต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 คน ซึง่ออกจาก 

   ต�าแหน่งตามวาระ กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษิทั ต่อไปอกีวาระหนึง่

   ทัง้นี ้เป็นไปตามความของข้อบงัคบับรษิทัฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชน จ�ากดั

   พ.ศ. 2535

วาระที่ 7. พจิารณาอนมุตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และคณะอนุกรรมการชดุต่างๆ ประจ�าปี 2559 

   ด้วยประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ครบวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบรรจง จิตต์แจ้ง 

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้น�าเสนอการพิจารณา

   กรรมการบริษัทฯ มีทั้งหมด 12 คน และมีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย

   1. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน

   2. คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ 6 คน

   3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 3 คน

   ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 เรื่องกรรมการ ข้อ 23 ก�าหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ 

ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก�าหนดและ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี 2559

   คณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา

หลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยค�านึงถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายและ

สามารถเทยีบเคยีงได้กบับริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมและธรุกจิทีม่ขีนาดใกล้เคยีงกนั

โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้ได้กรรมการที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย

และตามทศิท�างธรุกจิของ บรษิทัฯ โดยมกีระบวนการท่ีโปร่งใส สร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ถอืหุ้น จงึเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผูถ้อืหุน้

พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

    1. ค่าตอบแทนประจ�า : พจิารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษทัฯโดยมีกรรมการรวม 12 คน โดยคณะกรรมการ

     สรรหาฯ เห็นควรจ่ายค่าตอบแทนประจ�าให้กรรมการส�าหรับปี 2559 ไม่เกิน 5,647,000 บาท (ปี2558 เท่ากับ 

     5,378,000 บาท)

    2. โบนัสกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรจะตอบแทนกรรมการเนื่องจากผลการด�าเนินงานในปี 2558 

     ประสบความส�าเรจ็ตามทีมุ่ง่มัน่ไว้ด้วยโบนัสจ�านวนไม่เกนิ 4,883,000 บาท (ปี 2557 เท่ากบั 4,337,000 บาท)

     รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ในปี 2559 และโบนัสกรรมการ

     ประจ�าปี 2558 ได้รับไม่เกิน 10.53 ล้านบาท

    ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

    ค�าถามเพิ่มเติม

    ประธานฯ ขอมติจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนมุตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และคณะอนกุรรมการชดุ

    ต่างๆ ประจ�าปี 2559 ตามที่ได้เสนอ

มติที่ประชุม  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้มมีตอินุมตัด้ิวยเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสยีงท้ังหมดของผูถ้อืหุ้น และผูร้บัมอบ

   ฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



1616 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ครั้งที่ 13

 ทั้งนี้ เป็นไปตามความของมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 8. พจิารณาอนมุตักิารเพิม่วตัถุประสงค์และแก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธข้ิอ 3 ของบรษิทัฯ 

   ด้วยทางกรมสรรพากรออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งท�าให้ได้สิทธิประโยชน์

ทางภาษี โดยบริษัทฯ ต้องมีวัตถุประสงค์การท�าวิจัยและพัฒนาระบุไว้ด้วย ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ

บริษัทฯ ดังนี้

   “ข้อ (43) ท�าการวจัิยและพฒันา นวตักรรมใหม่ๆ เกีย่วกบัสขุภาวะความปลอดภยั และเครือ่งใช้อืน่ๆ ส่วนบคุคล”

รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

   “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจ�านวน 43 ข้อ”

   ทั้งน้ี ที่ประชุมได้เห็นชอบให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอ�านาจแก้ไข เพิ่มเติม ให้ถ้อยค�าเพื่อให้เป็นไปตามค�าสั่งของนายทะเบียน

   ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ค�าถามเพิ่มเติม

   ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอ

มติที่ประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบ

   ฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

 ทัง้น้ี เป็นไปตามความของข้อบงัคบับริษทัฯ ข้อ 42 (2) (ฉ) และมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญตับิริษทัมหาชน จ�ากดั พ.ศ. 2535

                                                                   จ�านวน (คน)                   จ�านวน (หุ้น/เสียง)                     สัดส่วน (% )

 เห็นด้วย  95 380,665,089 100

 ไม่เห็นด้วย - - -

 งดออกเสียง - - -

 รวมทั้งหมด 95 380,665,089 100

                                                                   จ�านวน (คน)                   จ�านวน (หุ้น/เสียง)                     สัดส่วน (% )

 เห็นด้วย  95 380,665,089 100

 ไม่เห็นด้วย - - -

 งดออกเสียง - - -

 รวมทั้งหมด 95 380,665,089 100

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



17	 บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2559	ครั้งที่	13

วาระที่ 9. พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถ้าม)ี

   ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุมสอบถามหรือมีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือจะ

แสดงความคิดเห็นหรือจะซักถามเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินกิจการของบริษัทฯหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

ได้แสดงความคิดเห็นดังนี้

   นางรุจิรา บางกุลธรรม ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ชื่นชมและแสดงความยินดีกับบริษัทฯ ที่ได้

รบัรางวลัการต่อต้านการทจุรติเมือ่วนัท่ี 16 มกราคม 2558 และได้สอบถามเพิม่เตมิว่าหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ได้รบัรางวัลดงักล่าวแล้ว 

บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการอย่างไรบ้าง ซึง่นางสาววจิิตต์ ทวปีรชีาชาต ิกรรมการและเลขานกุารบรษิทั ได้ชีแ้จงว่า บรษิทัฯ ได้ส่งหนงัสอื

ให้คู่ค้าทุกรายให้ทราบถึงมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการตอบรับ

เป็นอย่างดีจากคู่ค้าทุกรายโดยคู่ค้าทุกรายได้ให้ค�ามั่นและร่วมสนับสนุน รวมท้ัง ยอมรับมาตรการการป้องกันและต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

   เมือ่ไม่มคี�าถามอืน่ใด ประธานฯได้กล่าวขอบคณุผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการอิสระ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบ

บัญชี ที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมการประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม ในเวลา 11.30 นาฬิกา

              

         (นายสว่าง ประจักษ์ธรรม)

                                                                                                  ประธานที่ประชุม

                       (นางสาว วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ)

                       ผู้จดบันทึกการประชุม

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



1818 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2560

       บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)        ปี 2560               ปี 2559               ปี 2558

 ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม 800,000 725,000 725,000

 ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม 480,000 480,000 450,000

 ค่าสอบทานข้อมูลอื่นๆ 80,000

 รวม  1,360,000 1,205,000 1,175,000

       บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย  จ�ากัด         ปี 2560               ปี 2559               ปี 2558

 ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม 450,000 450,000 405,000

 ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม 120,000 120,000 120,000

 รวม  570,000 570,000 525,000

       บริษัท โพลีซัน จ�ากัด               ปี 2560               ปี 2559               ปี 2558

 ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม 200,000 200,000 180,000

 ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม 60,000 60,000 20,000

     (3 ไตรมาส) (1 ไตรมาส) 

 รวม  260,000 260,000 200,000

 รวม 3  บริษัท 2,190,000 2,035,000 1,900,000

 เปลี่ยนแปลง (%) 7.62 7.11 0

  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ให้บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชเีดมิ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

และบรษิทัย่อย ประจ�าปี 2560 เนือ่งจากมมีาตรฐานการท�างานทีด่ ีมคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีรวมทัง้ปฏิบตัหิน้าท่ีได้เป็น

อย่างดีตลอดมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก�าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ตามรายละเอียดต่อไปนี้

    โดยมีผู้สอบบัญชีบริษัทที่จะลงนาม 3 ท่าน คือ

                 รายชื่อ                   เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต               ตรวจสอบบัญชี TOG
  1.  นางสรินดา  หิรัญประเสริฐวุฒิ                                     4799 2558 - 2559 หรือ
  2.  นางสาวกมลทิพย์   เลิศวิทย์วรเทพ                               4377                     2559 หรือ
  3.  นายวิชาติ    โลเกศกระวี       4451               2559

  ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/กรรมการ/ผู้บริหาร/
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีค่าธรรมเนียมสอบบัญชี 3 บริษัทรวม 2,190,000  บาท   เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นเงิน 
  155,000  บาท

เอกสารประกอบวาระที่ 5

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2560

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

(หน่วย : บาท)



19	 บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	14/2560

1. ชื่อ - นามสกุล   : นายวิชา   จิวาลัย                    

 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

        กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

 อายุ     : 73 ปี

 การศึกษา 

 • วศบ. (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Master of Science (Engineering),  ITC, The Netherlands

 • Master of Science (Geodetic  Science), The Ohio State University, U.S.A.

 • Doctor of  Philosophy  (Geodetic  Science), The Ohio State University, U.S.A.

 การพัฒนาทางการจัดการ  

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

  Chairman 2000 / DAP รุ่น 8/2004 / ACP รุ่น 11/2006 / DCP รุ่น 14 / CDC รุ่น 1

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท และกิจการ / องค์กรอื่นในปัจจุบัน    

 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์     : มี

  1.   ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เอส ที พี แอนด์ ไอ จ�ากัด (มหาชน)

  2. ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ที เอ็น ดี ที  จ�ากัด (มหาชน)

 • บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : มี

  1. ประธานกรรมการ   บริษัท  สลิลธารา  จ�ากัด

  2. กรรมการ       บริษัท   เวิลด์รีสอร์ท จ�ากัด

 • บริษัท ที่มีการท�าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ    : ไม่มี

 • บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ (หรือบริษัทย่อย)    : ไม่มี

 • กิจการ / องค์กรอื่นในปัจจุบัน       : มี  

  1. นายกสมาคม การส�ารวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย

  2. กรรมการวิชาการวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

เอกสารประกอบวาระที่ 6

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้น

เลือกตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง  

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



2020 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2560

 นายวิชา   จิวาลัย  (ต่อ)                  

 ต�าแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

     กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

 ประสบการณ์การท�างาน   :

 2509 - 2522   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์    

 2522 - 2528   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     รองศาสตราจารย์ และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมส�ารวจ 

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 2528 - 2532   รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร

 2529    Visiting Professor  Ghajamadha University, Indonesia ภายใต้

                                โครงการ The MUCIA - World Bank Project

 2536 - 2541   นายกสมาคม อาคารชุดไทย

 2537 - 2538   กรรมการคณะอนุกรรมการ นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

 2543 - 2548   ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

     ประธานคณะกรรมการบริหาร  

 2555 - 2556   The Asean Federation of Land Surveying and Geomatic  

     อดีตนายกสมาพันธ์  

 2547 - ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป  

     กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 2557 - ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป  

     กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 จ�านวนด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ : ( เริ่มแต่งตั้ง  ก.พ./2547 )   12 ปี                                                     

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ  30 ธันวาคม 2559  : ไม่มี 

 จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2559 : ไม่มี

 ข้อพิพาททางกฎหมาย    : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา 

 การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                1/1   ครั้ง

 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท      5/5   ครั้ง 

 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   4/4   ครั้ง

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ     4/4   ครั้ง

 • ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ    1/1   ครั้ง

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



21	 บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	14/2560

2. ชื่อ - นามสกุล    : นายบรรจง  จิตต์แจ้ง                    

 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ / 

        กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 อายุ     : 69 ปี

 การศึกษา 

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต สาขาเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับสอง) 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปริญญาโท วิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาเครื่องกล 

  University of Akron, U.S.A

 การพัฒนาทางการจัดการ  

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

  DCP   รุ่น 7/2001  (สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส) / หลักสูตรกรรมการอาชีพ รุ่น CDC 1/2007

  2548 - ปัจจุบัน    วิทยากร ในหลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ และหลักสูตรอื่นๆ ของสถาบัน IOD

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท และกิจการ / องค์กรอื่นในปัจจุบัน    

 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   : มี

  1. กรรมการ / กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  2. กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  / กรรมการสรรหา

          บริษัท ล�่าสูง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

  3. ประธานกรรมการ  / กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีบีไอ จ�ากัด (มหาชน)  

 • บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ    : ไม่มี

 • บริษัทที่มีการท�าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ    :  ไม่มี

 • บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ (หรือบริษัทย่อย) : ไม่มี

 • กิจการ / องค์กรอื่นในปัจจุบัน       : มี  

  1. กรรมการ   สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

 

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



2222 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2560

 นายบรรจง  จิตต์แจ้ง (ต่อ)                  

 ต�าแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ / 

     กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 ประสบการณ์การท�างาน   :

 2524 - 2532  บริษัท โฟร์โมสต์อาหารนม (กรุงเทพฯ) จ�ากัด

     ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ  

 2532 - 2537   บริษัท อินช์เคปแมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด

     กรรมการผู้จัดการ  

 2538 - 2547   บริษัท มาลีสามพราน จ�ากัด (มหาชน)

     กรรมการผู้จัดการใหญ่

     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

     รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  

     สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

     กรรมการอ�านวยการ  

 2551 - ปัจจุบัน   บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป

     กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ 

 2558 - ปัจจุบัน   บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป

     ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

 จ�านวนด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ : ( เริ่มแต่งตั้ง  เม.ย./2551 )   8 ปี                                                     

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ  30 ธันวาคม 2559  : ไม่มี 

 จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2559 : ไม่มี

 ข้อพิพาททางกฎหมาย    : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา 

 การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                1/1   ครั้ง

 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท      5/5   ครั้ง 

 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ    4/4   ครั้ง

 • การประชุมคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ   4/4   ครั้ง

 • ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ    1/1   ครั้ง

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



23	 บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	14/2560

3. ชื่อ - นามสกุล    : นายฌอน ดาร์เรน ลอว์                    

 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ 

 อายุ     : 49 ปี

 การศึกษา 

 • Worshipful Company of Spectacle makers Diploma (1988) 

 • Master in Business Administration (Technology) (2012), 

  The Open University (UK)

 การพัฒนาทางการจัดการ  

 • IoD (UK) Clod (2016) 

 ประสบการณ์การท�างาน   :

 2527 - 2531  Derby Optical Company.

 2531 - 2534  B.A.C. Transport Ltd.

 2534 - 2544  Vision Express UK Ltd.,

     Technical Director

 2544 - 2545  Pro - Laser Equipment Ltd.

 2545 - 2548  Specsavers Optical Superstores,

     Product Manager

 2548 - 2550  Specsavers Optical Superstores, 

     Director of Lens Development

 2550 - 2555  Specsavers Optical Superstores, 

     Director of Manufacturing and Distribution

 ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน   :

 2553 - ปัจจุบัน Specsavers Supply Chain Board. 

     Member

 2558 -  ปัจจุบัน Specsavers optical Group Ltd.,

     Executive Member of Specsavers Executive Committee.

 2555 - ปัจจุบัน Specsavers optical Group Ltd.,

     Group Supply Chain Director

 2558 - ปัจจุบัน Thai Optical Group PLC.

     Director / Member of Business Strategic Committee

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



2424 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2560

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

 นายฌอน ดาร์เรน ลอว์ (ต่อ)

 ต�าแหน่ง : กรรมการ/กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

 จ�านวนด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ : ( เริ่มแต่งตั้ง 11 ส,ค. 2558 )   1 ปี                                                     

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ  30 ธันวาคม 2559  : ไม่มี 

 จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2559 : ไม่มี

 ข้อพิพาททางกฎหมาย    : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา 

 การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                0/1   ครั้ง

 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท      5/5   ครั้ง 

 • การประชุมคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ   4/4   ครั้ง

 • ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ    1/1   ครั้ง

 



25	 บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	14/2560

4. ชื่อ - นามสกุล    : นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส                   

 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง   : กรรมการ/กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

 อายุ     : 60 ปี

 การศึกษา 

 • Graduate of Australian Institute of Company Directors (2008)

 • Chartered Accountant (since 1979)

 • Bachelor of Economics (Adelaide University 1977)

 การพัฒนาทางการจัดการ  

 • Australian Institute of Company Directors 

 • The Chairman (2013)

 ประสบการณ์การท�างาน     

 2519 - 2523   Hungerfords / KPMG

 2523 - 2536   Clarks Shoes Australia LTD. ,

                           Commercial Director

 2536 - 2539   SOLA  Australia,

                            Finance Director

 2539 - 2542   SOLA Australia,

                    Commercial Director

 2542 - 2545   SOLA International Inc. ,

     Vice President Finance Global Operations

 2545 - 2547   SOLA International Inc.

     Vice President Business Planning and Development 

 2547 - 2550   Optical Distributors and Manufacturers Association of Australia (ODMA)

     Non Executive Director 

 2547 - 2550   SOLA International Inc.

                 Carl Zeiss Vision - AG. ,

     Managing Director Asia Pacific

 2550            Carl Zeiss Vision-AG

                            Vice President Strategic Business Development

 2552 - ปัจจุบัน     Thai Optical Group PLC.

     Director / Member of Business Strategic Committee  

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



2626 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2560

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

 นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส  (ต่อ)                  

 กรรมการ/กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

 ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน      

 2550 - ปัจจุบัน      Royal Automobile Association of South Australia Inc. (RAA Group)

                            President and Chairman of Board /

       Member of Audit Committee /

       Member of Mergers and Acquisitions Committee /

        Member of Public Policy Committee /

       Member of Remuneration Committee /

                        Member of Investment Committee              

 2552 - ปัจจุบัน   Specsavers Pty Ltd.,

                           Director of Operations (Supply Chain) Asia Pacific

 2553 - ปัจจุบัน    RAA Insurance Ltd. and RAA Insurance Holdings Limited

     Chairman of Board /Member of Audit Committee / 

     Member of Governance and Remuneration Committee

 2556 - ปัจจุบัน   Automobile Association of Australia (AAA)

      Non Executive Director

 จ�านวนด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ    : (เริ่มแต่งตั้ง 2 ธ.ค. 2552)  7 ปี                                                     

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ  30 ธันวาคม 2559    : ไม่มี 

 จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2559   : ไม่มี

 ข้อพิพาททางกฎหมาย      : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา 

 การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                  0/1   ครั้ง

 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท        4/5   ครั้ง 

 • การประชุมคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ     3/4   ครั้ง

 • ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ      1/1   ครั้ง

   

 



27	 บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	14/2560

เอกสารประกอบวาระที่ 7

 ค่าตอบแทนกรรมการ

           ต�าแหน่ง                ค่าตอบแทนประจ�าปี 2560   ค่าตอบแทนประจ�าปี 2559    ค่าตอบแทนประจ�าปี 2558

 (หน่วย  :  บาท)

  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4  เรื่อง กรรมการ ข้อ 23 ว่าด้วย

  ข้อ 23. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอืน่ ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะอนมุตั ิซึง่อาจก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก�าหนด

ไว้เป็นคราวๆ ไป หรอืจะให้มผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบัเบีย้เลีย้ง และสวัสดกิารต่างๆ

ตามระเบียบของบริษัทฯ

  คณะกรรมการบรษิทัโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พจิารณาหลกัเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ โดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการ

ดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายและทิศท�างธุรกิจของบริษัทฯ 

โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการดังนี้

  1. ค่าตอบแทนประจ�า : พิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯโดยเดิมมีกรรมการรวม 12 คน โดยคณะกรรมการ

   สรรหาฯ เห็นควรจ่ายค่าตอบแทนประจ�าให้กรรมการส�าหรับปี 2560 ไม่เกิน 5,955,000 บาท  

  2. โบนัสกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรจะตอบแทนกรรมการเน่ืองจากผลการด�าเนินงานในปี 2559 

   ประสบความส�าเร็จตามที่มุ่งมั่นไว้ด้วยโบนัสจ�านวนไม่เกิน  5,647,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ

 คณะกรรมการบริษัท 3,751,000 3,550,000 3,361,000

   (จ�านวน 12 คน) (จ�านวน 12 คน)

 คณะกรรมการตรวจสอบ 802,000 764,000 735,000

   (จ�านวน 3 คน) (จ�านวน 3 คน)

 คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ 911,000 866,000 833,000

   (จ�านวน 6 คน) (จ�านวน 6 คน)

 คณะกรรมการสรรหาและ  491,000 467,000 449,000                   

 ก�าหนดค่าตอบแทน  (จ�านวน 3 คน) (จ�านวน 3 คน) 

 รวมค่าตอบแทนประจ�าปี 5,955,000 5,647,000 5,378,000

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 5



2828 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2560
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   สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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3030 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2560

(ข้อ 20) บรษิทัมคีณะกรรมการคณะหนึง่เพือ่ด�าเนนิกจิการบรษิทั โดยคณะกรรมการของบรษิทัประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 

5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท

จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด แต่ท้ังน้ี ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบจดัการกจิการท้ังหลายทัง้ปวงของบรษิทั และมีอ�านาจหน้าทีด่�าเนินการภายในขอบเขต กฎหมาย 

วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

(ข้อ 21) การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท�าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่

(2) ในการเลอืกตัง้กรรมการอาจใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคลในการลงมตแิต่ละครัง้ ผูถ้อืหุน้ต้องออกเสยีง

 ด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ

 พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะ

 พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(ข้อ 22) ในการประชมุสามัญประจ�าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทีม่อียูท่ัง้หมดถ้าจ�านวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่ง

ในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้ใช้วธิจีบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่น

ต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้

(ข้อ 23) กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน

ในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก�าหนดไว้เป็น

คราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตาม

ระเบียบของบริษัทความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

(ข้อ 24) นอกจากพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2)  ลาออก

(3)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามด้วยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด

(4)  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(5)  ศาลมีค�าสั่งให้ออกจากต�าแหน่ง

(ข้อ 25) กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคฯหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของกรรมการ / วิธีการเลือกตั้งกรรมการ / กรรมการออกจากต�าแหน่งตามวาระ
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(ข้อ 26) ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่ง

ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่

ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(ข้อ 27) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือ

โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(ข้อ 28) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ  

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธาน

กรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

           การประชุมผู้ถือหุ้น

(ข้อ 36) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี

บัญชีของบรษิทั การประชมุผูถ้อืหุ้นคราวอืน่ นอกจากวรรคหน่ึงท่ีกล่าวมาแล้ว ให้เรยีกว่าการประชมุวสิามญัผู้ถอืหุ้น คณะกรรมการ

จะเรยีกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ เมือ่ใดกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจ�านวนหุน้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ�านวน

หุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้

ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท�าหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอ

ให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้

รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

(ข้อ 37) ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ให้คณะกรรมการจัดท�าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชมุ

และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ

พิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ

ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค�าบอกกล่าวนดัประชมุในหนังสอืพมิพ์ตดิต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั

ให้คณะกรรมการหรอืกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายเป็นผู้ก�าหนดวนั เวลา และสถานท่ีท่ีประชมุผู้ถอืหุ้น ซึง่สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นทีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส�านักงานใหญ่ หรือส�านักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของส�านักงานใหญ่

และส�านักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
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การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

(ข้อ 38) ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ แต่ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉนัทะ

ให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้การมอบฉันทะต้องท�าเป็นหนังสือมอบ

ฉันทะโดยต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียน

ก�าหนด หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานก�าหนด ณ สถานทีท่ีป่ระชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะ

เข้าประชุม

(ข้อ 39) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้า มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า1ใน 3 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ท้ังหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด

จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณทีีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใดเมือ่ล่วงเวลานัดไปแล้วถงึ 1 ชัว่โมง จ�านวนผู้ถอืหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุ ไม่ครบองค์

ประชุมตามที่ก�าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้

ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 

7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

(ข้อ 40) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี

แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานทีป่ระชุม

(ข้อ 41) ประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มหีน้าทีค่วบคมุการประชมุ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบรษิทัว่าด้วยการประชมุ

ในการนี้ต้องด�าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล�าดับระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้

เปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

(ข้อ 42) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

ในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนน

เลือกตั้งกรรมการ

                                มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี

(1) ในกรณปีกตใิห้ถอืคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้อืหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธาน

 ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

 ออกเสียงลงคะแนน

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

 (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

 (ค) การท�าแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ

 (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

 (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน

 (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

 (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 

 (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 6



33	 บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	14/2560

(ข้อ 43) กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�าปี พึงกระท�ามีดังนี้

(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด�าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนของบริษัท

(3) พิจารณาจัดสรรเงินก�าไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ

                                                                            เงินปันผล และ เงินส�ารอง

(ข้อ 49) ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการในกรณีท่ีมีการจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาค�าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นท�าง

หนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่มีมติเช่นว่านั้น

(ข้อ 50) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีก�าไร

พอสมควรที่จะกระท�าเช่นนั้นได้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

(ข้อ 51) เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ�านวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นส�าหรับหุ้นบุริมสิทธิ การจ่าย

เงินปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิก�าไรจะกระท�ามไิด้และในกรณท่ีีบรษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยูห้่ามมใิห้จ่ายเงนิปันผล

ภายใต้วรรคดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่บริษัทยังจ�าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ�านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุน

แล้วบริษัทจะจ่ายเงินปันผลท้ังหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้นก็ได้

(ข้อ 52) บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของก�าไรสุทธิประจ�าปี

หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส�ารองนีจ้ะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สบิ) ของทนุจดทะเบยีน นอกจาก

ทุนส�ารองดังกล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนส�ารองอื่นตามท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ใน

การด�าเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 6



3434 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2560

บุคคลธรรมดา

 1.  กรณผีูถ้อืหุน้เข้าประชุมด้วยตนเอง : ให้แสดงเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ทีย่งัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ�าตวัประชาชน 

  บัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

 2.  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

  2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพร้อมหนังสือเชญิประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชือ่                           

   ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

  2.2 ภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองส�าเนาถูกต้อง

  2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

นิติบุคคล

 1. กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง :

  1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1

  1.2 ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซ่ึงรับรองส�าเนาถูกต้อง โดยผู้แทน

   นติบุิคคล และมข้ีอความแสดงให้เหน็ว่าผูแ้ทนซึง่เป็นผูเ้ข้าร่วมประชมุมอี�านาจกระท�าการแทนนติบิคุคล ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้

 2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

  2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพร้อมหนังสือนัดประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมอืชือ่

   ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

  2.2 ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้แทน

   นติบิคุคล (กรรมการ) และมข้ีอความแสดงให้เหน็ว่าผูแ้ทนนติบิคุคล ซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมอี�านาจกระท�าการ

   แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

  2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1

ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

  ให้เตรยีมเอกสารและแสดงเอกสาร  เช่นเดยีวกบักรณข้ีางต้นโดยเอกสารทีม่ไิด้มต้ีนฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท�า

ค�าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค�าแปล

หมายเหตุ :

  กรณีมกีารมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอสิระของบรษิทัฯขอให้จดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีระบขุ้อความครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว        

ส่งมาที ่ส�านกัเลขานกุารบรษิทั บรษิทั ไทยออพตคิอล กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) เลขที ่77/141-142 อาคารสนิสาธรทาวเวอร์ ชัน้ 33

ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ 10600  ประเทศไทย  ภายในวันที่ 4  เมษายน 2560 ท้ังน้ี เพื่อให้

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯมีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ทันเวลาเริ่มประชุม

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนการเข้าประชุม

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 7



35	 บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	14/2560

          

                                        แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
                                       (แบบที่ก�าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

             

             เขียนที่  

           วันที่            เดือน                             พ.ศ. 

 1. ข้าพเจ้า                                                                                                     สัญชาติ        

อยู่บ้านเลขที่                                            ถนน                                          ต�าบล/แขวง                                             

อ�าเภอ/เขต                                              จังหวัด                                          รหัสไปรษณีย์ 

 2. เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  

            โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม                                  หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                                            เสียง

  หุ้นสามัญ                                                              หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                                            เสียง

  หุ้นบุริมสิทธิ                                                           หุ้น          ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                                            เสียง

 3. ขอมอบฉันทะให้

  (1)                                                                                                                                                     อายุ             ปี  

อยู่บ้านเลขที่                                    ถนน                                                            ต�าบล/แขวง                                     

อ�าเภอ/เขต                                      จังหวัด                                                         รหัสไปรษณีย์                                                 หรือ

  (2)     นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์                                                                                                                อายุ       75           ปี  

อยู่บ้านเลขที่   59 ซอยสุขุมวิท 64 (โรงเรียนพงษ์เวชอนุสรณ์)  ถนน  สุขุมวิท  ต�าบล/แขวง       บางจาก              

อ�าเภอ/เขต       พระโขนง                 จังหวัด      กรงุเทพฯ                                               รหัสไปรษณีย์      10260                                          หรือ

  (3)      นายไพรัช  เมฆอาภรณ์                                                                                                             อายุ       72           ปี  

อยู่บ้านเลขที่     95 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านศรีนครพัฒนา         ถนน    นวมินทร์               ต�าบล/แขวง       คลองกุ่ม    

อ�าเภอ/เขต        บึงกุ่ม                     จังหวัด       กรุงเทพฯ                                    รหัสไปรษณีย์     10240                                          

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญ                      

ผู้ถอืหุน้ประจ�าปี 2560 (ครัง้ที ่ 14) ในวันพธุที ่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเวนช่ันCD โรงแรมแอมบาสเดอร์                                                  

เลขที ่171 ถนนสขุมุวทิ ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 หรอืท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย

  

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ติด

อากร

แสตมป์



3636 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2560

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

          วาระที่ 1  เรื่อง  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2559 ครัง้ที ่13 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2559          

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

       เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

   วาระที่ 2  เรื่อง รบัทราบรายงานผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2559 ตามหนงัสอืรายงานประจ�าปี                     

        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

   วาระที่ 3 เรื่อง  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส�าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559

        และรบัทราบรายงาน ของผู้สอบบญัชี

        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

   วาระที่ 4  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจ�าปี 2559 และวันปิด

          สมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นเพื่อก�าหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

   วาระที่ 5  เรื่อง พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก�าหนดค่าตอบแทน ส�าหรบัปี  2560                    

        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

          เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

   

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 8



37	 บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	14/2560

   วาระที่ 6  เรื่อง พจิารณาเลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ                      

        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                                              การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

                 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง

                 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

          ชื่อกรรมการ นายวิชา  จิวาลัย

                 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง        

          ชื่อกรรมการ นายบรรจง  จิตต์แจ้ง

                 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง

          ชื่อกรรมการ นายฌอน ดาร์เรน ลอว์

                 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง

          ชื่อกรรมการ นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส 

                 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง 

  วาระที่ 7  เรื่อง พจิารณาอนมัุตค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะอนกุรรมการชุดต่างๆประจ�าปี 2560                               

        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

   วาระที่ 8  เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                              

        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

  

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 8



3838 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2560

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียน้ันไม่ถูก

ต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

  (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริง

ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะได้กระท�าไปในการประชุม เว้นแต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข้่าพเจ้าระบใุนหนงัสอื มอบฉนัทะ

ให้ถือเสมอืนว่า ข้าพเจ้าได้กระท�าเองทกุประการ

           

            ลงชื่อ ……………………………………………ผู้มอบฉันทะ

                    (……………………………………………)

           ลงชื่อ ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ

                    (……………………………………………)

           ลงชื่อ ……………………………………………พยาน

                   (……………………………………………)

           ลงชื่อ ……………………………………………พยาน

                    (..………………………………………….)

หมายเหตุ

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้   

    ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�าต่อแบบหนังสือ 

    มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 8



39	 บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	14/2560

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

 ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

  การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) ใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี 2560 (ครั้งที่ 14) ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น CD โรงแรมแอมบาสเดอร์ 

เลขที ่171 ถนนสุขุมวทิ ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110  หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนัเวลา และ สถานทีอ่ืน่ด้วย

  วาระที่            เรื่อง

      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

       เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

  วาระที่                เรื่อง                                                                                          

      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

       เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

  วาระที่                เรื่อง                                                                                          

      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

       เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

  วาระที่                เรื่อง  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระ (ต่อ)                                                                                          

                  ชื่อกรรมการ

       เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

                  ชื่อกรรมการ

       เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

                                      ชื่อกรรมการ

       เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

                                      ชื่อกรรมการ

       เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



4040 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2560

1. ชื่อ - นามสกุล     : นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์                                  

 อายุ       : 75 ปี

 ต�าแหน่ง      : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

 ที่อยู่       : 59 ซอยสุขุมวิท 64 (โรงเรียนพงษ์เวชอนุสรณ์) ถนนสุขุมวิท

          แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กทม.  10260

 การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้   :    ไม่มี

 การศึกษา 

 • ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  สาขาการเงินการธนาคาร                                                                                                     

  Wharton School of Finance and Commerce, University of Pennsylvania, U.S.A.

 การพัฒนาทางการจัดการ 

 • Wharton School   :   วุฒิบัตร Management Development Program

 • Harvard Business School   :   วุฒิบัตร Executive Development Program

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   :   - DCP รุ่น 0/2000    -  MIA รุ่น 6/2009      

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท และกิจการ / องค์กรอื่นในปัจจุบัน    

 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   : มี

  1. กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง        ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

  2. กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน   บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

 • บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ    : ไม่มี

 • บริษัท ที่มีการท�าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ    :  ไม่มี

 • บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ (หรือบริษัทย่อย) : ไม่มี

 • กิจการ / องค์กรอื่นในปัจจุบัน       : ไม่มี

 ประสบการณ์การท�างาน   :

 2511 - 2521        ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง

        เศรษฐกรโท-เศรษฐกรเอก    

 2521 - 2523  ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

                          ผู้อ�านวยการกองวางแผนการคลัง  

 2523 - 2529  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

                           ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและวางแผน   

 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 8



41	 บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	14/2560

 นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์  (ต่อ)

 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

 ประสบการณ์การท�างาน   :

 2529 - 2539   บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จ�ากัด (มหาชน)

                           รองกรรมการผู้จัดการ   

     (ปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่มกระดาษ และบรรจุภัณฑ์

     เครือซีเมนต์ไทยและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรกิจเยื่อกระดาษ 

     กลุ่มกระดาษและบรรจุภัณฑ์ เครือซีเมนต์ไทย)

           บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินอุตสาหกรรม จ�ากัด

                          กรรมการ

          สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษไทย

                          กรรมการและเหรัญญิก 

 2534 - 2539        บริษัท สยามเซลลูโลส จ�ากัด

                           กรรมการผู้จัดการ

 2539 - 2542        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                          กรรมการและผู้จัดการ

 2542 - 2544        ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

                          กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

 2545 - 2553        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                          ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

 2548 - 2556  บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

                         กรรมการอิสระ   

 2547 - ปัจจุบัน    บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป

      กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ   

 จ�านวนด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ : ( เริ่มแต่งตั้ง ก.พ. / 2547 )   12 ปี                                                     

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ  30 ธันวาคม 2559  : ไม่มี 

 จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2559 : ไม่มี

 ข้อพิพาททางกฎหมาย    : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา 

 การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                1/1   ครั้ง

 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท      5/5   ครั้ง

 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   4/4   ครั้ง

 • ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ    1/1   ครั้ง
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4242 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2560

2 ชื่อ - นามสกุล   : นายไพรัช  เมฆอาภรณ์                                          

 อายุ     : 72 ปี

 ต�าแหน่ง              กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา

        และก�าหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

 ที่อยู่     : 95 หมู่ที่ 5 หมูบ้านศรีนครพัฒนา  ถนนนวมินทร์ 

        แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กทม.  10240

 การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้   :    ไม่มี

 การศึกษา 

 • ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปริญญาโท  วิศวกรรมเครื่องกล California State University, Long Beach, California, U.S.A.

 การพัฒนาทางการจัดการ 

 • Harvard Business School   :   1995   Advanced Management Program

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   : 

           - DCP รุ่น 81/2006                  - ACP รุ่น 17/2007              - Advance ACP 1/2009

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท และกิจการ / องค์กรอื่นในปัจจุบัน    

 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   : มี

  1.  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี /

      ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน    บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน)

 • บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ    : มี

  1. ประธานกรรมการบริษัท    บริษัท น�้าประปาปทุมธานี จ�ากัด    

 • บริษัท ที่มีการท�าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ    :  ไม่มี

 • บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ (หรือบริษัทย่อย) : ไม่มี

 • กิจการ / องค์กรอื่นในปัจจุบัน       : ไม่มี  

 ประสบการณ์การท�างาน   :

 2532 - 2539   บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด

                     บริษัท กระดาษสหไทย จ�ากัด (มหาชน)

      กรรมการผู้จัดการ

 2539 - 2546   บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด

                    บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จ�ากัด

                    บริษัท กระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จ�ากัด

     กรรมการผู้จัดการ
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43	 บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	14/2560

 นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ (ต่อ)

 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

 ประสบการณ์การท�างาน   :

 2547 - 2557  บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป

     กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

 2547 - ปัจจุบัน  บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป

     กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

 2557 - ปัจจุบัน  บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป

                                กรรมการตรวจสอบ

 จ�านวนด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ   : ( เริ่มแต่งตั้ง ก.พ. / 2547 )   12 ปี                                                     

 จ�านวนหุ้นที่ถือ ณ  30 ธันวาคม 2559    : ไม่มี 

 จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2559   : ไม่มี

 ข้อพิพาททางกฎหมาย      : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา 

 การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                  1/1   ครั้ง

 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท        5/5   ครั้ง

 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ     4/4   ครั้ง

 •  การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  4/4   ครั้ง

 • ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ      1/1   ครั้ง
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4444 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2560

 คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของ คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ทั้งนี้

 ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

2.  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วมและ

 บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท ลูกจ้าง พนักงาน 

 หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจ�าจาก บริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมในเวลา 2 ปีก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3.   เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และบริหารงาน 

4.   เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย 

 บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

6.  เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

7.  เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8.  สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 ได้โดยอิสระ 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
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45	 บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	14/2560

ถึง    คุณวิจิตต์   ทวีปรีชาชาติ

    (เลขานุการบริษัท) 

โทรสาร  :    02-862-0705  

โทรศัพท์ :   02-440-0506 ต่อ 113

อี-เมล์     :    wichit@thaiopticalgroup.com 

                  

   ด้วยข้าพเจ้าซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มีความประสงค์ขอให้ทางบริษัทฯ 

จัดส่งรายงานประจ�าปี 2559 ส�าหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2560 ที่เป็นรูปเล่มหนังสือให้แก่ข้าพเจ้า

ตามรายละเอียดดังนี้

   ชือ่ผูถ้อืหุน้ ...........................................................................................จ�านวนหุ้นทีถ่อื............................ หุ้น

ที่อยู่ส�าหรับการจัดส่ง:

   เลขที่....................... อาคาร/หมู่บ้าน...............................................ห้อง............................ชั้น...........................  

   ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................ ต�าบล/แขวง...............................................

   อ�าเภอ/เขต................................. จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย์.............................................

   เบอร์โทรศพัท์ตดิต่อ: .........................................................................................................................................

   E-MAIL: .........................................................................................................................................................

         ขอรับรายงานประจ�าปี 2559

   ฉบับภาษาไทย  จ�านวน........................ฉบับ                 ฉบับภาษาอังกฤษ  จ�านวน.........................ฉบับ

                                                                               

             

                                   

                                                                                                   ลงชื่อ.................................................ผู้ถือหุ้น

                                                                                                           (…………………………………)

                                                                                                   วันที่   ...................................................

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ�าปี 2559 (แบบรูปเล่ม)
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Ambassador Hotel Bangkok
171 Sukhumvit Soi 11, Bangkok 10110,Thailand

Tel. 66(0)2 254-0444

Fax : 66(0)2 253-4123

Email : info@amtel.co.th 

โรงแรมแอมบาสเดอร์
171 ซอย สุขุมวิท 11 แขวง คลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ไทย

Phone: +66 (0) 22540444 ext. 1220 - 1224

Fax: +66 (0) 22547503
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