
 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี  
ครังที 20/2566 ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

หนังสือมอบฉันทะ 
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วนัที 3 มีนาคม 2566 

เรือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 (ครังที 20/2566) ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
สิงทีส่งมาดว้ย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566  

1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 (ครังที 19/2565) ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

2. QR Code สาํหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบ
การเงินของบริษทัฯ สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 

3. รายนามผูส้อบบญัชี และค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

4. ขอ้มูลของผูไ้ดรั้บการเสนอชือเพอืการเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทัในวาระที 6  
5. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํปี 2566 และเงินรางวลัประจาํปี 2566 

 

เอกสารประกอบการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 

6. ขอ้บงัคบับริษทัฯ ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้  
7. เอกสารและหลกัฐานทีใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้ประชุมผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) 

8. แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ ข. 
9. รายละเอียดและคุณสมบติัของกรรมการอิสระทีเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้    

10. วิธีการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565, วิธีการถามคาํถามระหวา่งการประชุม 
และวธีิการออกเสียงลงคะแนนผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM)   

11. แบบแจง้ความประสงคล์งทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 (ครังที 20/2566) 
ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

12. คาํบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 

 

คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้เรียก ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 20/2566 ในวันพุธที 5 เมษายน 2566 เวลา 
10.00 น. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านัน ผ่านระบบของบริษัท ดิจิทัลแอคเซส แพลตฟอร์ม จํากัด  ระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ทีบริษทัฯใชมี้มาตรฐาน ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศ
กระทรวงดิจิทลัเพือเศรษฐกิจและสงัคมเรืองมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัของการประชุมผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์  

บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาศให้ผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม และเสนอชือบุคคลเป็นกรรมการล่วงหนา้ สาํหรับการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566 ในระหวา่งวนัที 1 ตุลาคม 2565 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2565 ซึงไม่มีขอ้เสนอดงักล่าว คณะกรรมการ
บริษทัฯไดก้าํหนดวาระรายละเอียดเกียวกบัการประชุม และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.thaiopticalgroup.com ล่วงหนา้
ตงัแต่วนัที 3 มีนาคม 2566 โดยมีวาระการประชุมดงัต่อไปนี 
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วาระท ี1: พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:  
บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 (ครังที 19/2565) เมือวนัที 7 เมษายน 2565 และบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํ
รายงานการประชุมดงักล่าวภายใน 14 วนัหลงัจากการประชุม จากนนั บริษทัฯ ไดน้าํส่งรายงานการประชุมดงักล่าวไปยงั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาตามทีกฎหมายกาํหนด รายละเอียดดงัที
ปรากฏในสิงทส่ีงมาด้วย 1 ดงันนั จึงสมควรเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2565 (ครังที 19/2565) เมือวนัที 7 เมษายน 2565 

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 
19/2565 เนืองจากรายงานดงักล่าวมีความถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 

 

การลงมต:ิ  
วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูที้งด
ออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วาระท ี2: รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ประจาํปี 2565 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:  
บริษทัฯไดส้รุปผลการดาํเนินงานประจาํปี 2565 และ ผลการดาํเนินงานโดยรวม ของ บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) และ บริษทัยอ่ย โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2565 (แบบ 56-1 One Report 

2565) ในรูปแบบ QR code 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  
คณะกรรมการเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2565 

 

การลงมต:ิ 
วาระนีเป็นวาระเพือรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

 

วาระท ี3: พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สินสุด ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2565 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:  
ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) และขอ้บงัคบับริษทั 
ขอ้ 56 กาํหนดใหบ้ริษทั ตอ้งจดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกาํไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัสินสุดของรอบปี
บญัชี เพือนาํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนุมติั 
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งบการเงินของบริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 และรายงาน
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ปรากฏอยู่ในหัวขอ้ “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2565 (แบบ 56-1 
One Report) รายละเอียดดงัสิงทส่ีงมาด้วย 2 โดยงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 ไดรั้บการตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สาํนกังาน อีวาย จาํกดั และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดย
คณะกรรมการบริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซึง สรุปไดด้งันี โดยงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม 2565 ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั และผา่นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) สรุปไดด้งันี 

 

งบการเงนิรวม  (บาท) ณ วนัท ี31ธ.ค.2565 ณ วนัท ี31ธ.ค.2564 เปลยีนแปลง 
รวมสินทรัพย์  3,302,209,324   2,887,527,134  14% 
รวมหนีสิน  1,187,277,623   930,671,757  28% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  2,114,931,701   1,956,855,377  8% 
รายได้รวม  2,979,581,123   2,466,200,450  21% 
กาํไรสุทธิ  403,617,942   310,120,767  30% 
กาํไรสุทธิส่วนทเีป็นของบริษัทใหญ่  403,617,942   310,120,767  30% 
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน  0.85   0.65  31% 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้ทีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
2565 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต  บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษทัแลว้ 

 

การลงมต:ิ  
วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูที้งด
ออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วาระท ี4: พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานปี 2565 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:  
บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ40 ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินรวม หลงัหกัเงินสาํรอง
ต่างๆ ทุกประเภททีกฎหมายและตามเงือนไขทีบริษทัฯไดก้าํหนดไว ้  ในปี 2565 บริษทัฯมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม 
403,617,942 บาท โดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 3 ปีไดด้งัตารางต่อไปนี  
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 หน่วย 2565 2564 2563 
1. กาํไรสุทธิ ล้านบาท 403.62 310.12 68.78  
2. หักสํารองตามกฎหมาย 5% ล้านบาท - - - 
3. กาํไรสุทธิหลงัหักสํารองตามกฎหมาย     ล้านบาท 403.62 310.12 68.78 
4. จาํนวนหุ้น ล้านหุ้น 474.318 474.318 474.318 
5. เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้นทงัปี บาท/หุ้น 0.60 0.56 0.12 
6. เงนิปันผลจ่ายระหว่างกาล บาท/หุ้น 0.17 0.21 งดจ่าย 
7. เงนิปันผลจ่ายงวดสุดท้าย บาท/หุ้น 0.43 0.35 0.12 
8. รวมเงนิปันผลจ่ายทงัสิน ล้านบาท 284.59 265.62 56.92 
9. อตัราการจ่ายเงนิปันผล % 71  % 86  % 83  % 

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ดงันี 

(1) บริษทัฯไม่ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเนืองจากปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนสาํรองครบตามทีกฎหมายกาํหนดแลว้   
(2) การจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2565 ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท จาํนวน 474.318 ลา้นหุน้ รวมเป็น

เงิน 284.59 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี 

(2.1)  การประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที 106 (5/2565) เมือวนัที 9 กันยายน 2565 บริษัทฯ ได้มีมติอนุมติั
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ (งวดดาํเนินงานวนัที 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที 30 มิถุนายน 2565)  ในอตัรา
หุน้ละ 0.17 บาท รวมเป็นเงิน 80.63 ลา้นบาท  

(2.2)  การจ่ายเงินปันผลในครังนี (งวดดาํเนินงานวนัที 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2565) จะคงเหลือใน
อตัราหุน้ละ 0.43บาท จาํนวน 474.318 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 203.96 ลา้นบาท มีรายละเอียดจ่ายปันผลดงันี 

1) เงินปันผลจ่ายจาํนวน 166.01 ลา้นบาท หรือเท่ากบั 0.35 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลทีจดัสรรมา
จากกาํไรทีไดรั้บยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

2) เงินปันผลจ่ายจาํนวน 37.95 ลา้นบาท หรือเท่ากบั 0.08 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลทีจดัสรรมา
จากกาํไรทีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20  

(3) วนักาํหนดรายชือผูมี้สิทธิไดรั้บปันผล (Record date) คือ วนัพธุ ที 19 เมษายน 2566 

(4) กาํหนดจ่ายเงินปันผล คือ วนัพธุ ที 3 พฤษภาคม 2566 ทงันีเงินปันผลดงักล่าวยงัไม่มีความแน่นอน เนืองจากตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ก่อน 

(5) กาํหนดใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูด้าํเนินการ 

 

การลงมต:ิ  
วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูที้งด
ออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระท ี5: พจิารณาอนุมตัแิต่งตงัผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2566 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:  

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) และขอ้บงัคบับริษทั 
ขอ้ 43 กาํหนดใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ แต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเสนอแต่งตงัผูส้อบบญัชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังานทีผา่นมา ประสบการณ์ 
และมีมาตรฐานเป็นทียอมรับในระดบัสากล มีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เป็นอยา่งดี จึงเห็นสมควร
เสนอให ้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และเห็นสมควรใหแ้ต่งตงั
บุคคลดงัต่อไปนีจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีตาม
รายชือทีเสนอมา ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือ ส่วนไดส่้วนเสียกบั บริษทัฯ / บริษทัยอ่ย / กรรมการบริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือ ผูเ้กียวขอ้ง กบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด นอกจากนี คาํสงัของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทีออกเมือวนัที 12 ตุลาคม 2548 กาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีมีวาระการหมุนเวยีนคราวละ 5 ปี   

บริษทัฯ จึงเสนอทีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตงับริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย ต่อไปอีกวาระหนึง 

 

รายชือผูส้อบบญัชี เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีฯ 2565 2564 2563 2562 2561 

1.  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ            4799   - - - 

2.  นางสาวกมลทิพย ์  เลิศวทิยว์รเทพ     4377 - - - - - 

3.  นางสาวพชัรวรรณ คูณะรังษี              6650 - - - - - 

 เคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหอ้นุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2566 ของบริษทั ไทยออพติคอล 
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั อุตสาหกรรมแวน่ตาไทย จาํกดั รวมไม่เกิน 2,400,000 บาท สาํหรับทงัสองบริษทั โดย
เพิมขึน 100,000 บาท จากปี 2565 รายละเอียดดงัทีปรากฏในสิงทส่ีงมาด้วย 3 

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 พิจารณาอนุมติัให ้บริษทั สาํนกังาน อี
วาย จํากัด เป็นสํานักงานสอบบัญชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และเห็นสมควรให้แต่งตงั (1) นางสรินดา หิรัญ
ประ เส ริฐวุ ฒิ  ผู ้สอบบัญ ชี รับอ นุญาต เ ลข ที  4799  และ /ห รือ  ( 2) นางสาวกมลทิพย์  เ ลิ ศ วิทย์วร เ ทพ                      
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4377  และ/หรือ (3) นางสาว พชัรวรรณ คูณะรังษี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 6650 แห่ง 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบั
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หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2566 โดย
กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี รวมไม่เกิน 2,400,000 ลา้นบาท  และค่าใชจ่้ายอืนๆในงานสอบบญัชีตามทีเกิดขึนจริง 

 
การลงมต:ิ  
วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูที้งด
ออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วาระท ี6:  พจิารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทคีรบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:  

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 
22 ไดก้าํหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครัง กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหนึงใน
สาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการทีมีอยูท่งัหมด ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดย
จาํนวนใกลที้สุดกบัส่วน หนึงในสาม (1/3) โดยกรรมการซึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระนนัมีสิทธิไดรั้บเลือกตงัใหม่ได ้

ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจาํนวน 12 ท่าน ซึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2566 มีกรรมการบริษทัทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 4 ท่าน ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา 
บริษทัฯได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม เขา้รับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ 
ล่วงหนา้ตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม 2565 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2565 โดยประกาศผา่นช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯที www.thaiopticalgroup.com. เมือครบกาํหนด ไม่มี
ผูถื้อหุน้เสนอชือบุคคลเพือเขา้รับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยทีไม่มีกรรมการมีส่วนไดส่้วนเสีย ไดพ้ิจารณาสรรหาและคดัเลือก
บุคคลซึงสมควรไดรั้บการเสนอชือเป็นกรรมการ แทนกรรมการทีออกตามวาระ และเสนอแนะใหเ้ลือกตงักรรมการทงั 
4 ท่านทีออกตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง ดว้ยเหตผุล ดงันี 

1) มีประสบการณ์และความเชียวชาญในสายงานต่างๆ ของธุรกิจทีเกียวขอ้ง ซึงเอือประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัฯ
และคณะกรรมการบริษทั ทงัในปัจจุบนัและอนาคต 

รายชือกรรมการ ตาํแหน่ง 
1.รศ.ดร.วชิา  จิวาลยั กรรมการอิสระ 

2.นายบรรจง  จิตตแ์จง้ กรรมการอิสระ 

3.นาย พอล ไบรอนั ฟัสซี กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
4.นาย เดวดิ แอนดรูว ์ครอส กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
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2) ใหก้ารกาํกบัดูแลธุรกิจของบริษทัฯดว้ยประสบการณ์ ใหข้อ้มูลเชิงลึก เชิงปฏิบติัเกียวกบักลยทุธ์ทางธุรกิจ การ
ปฏิบติัการ ผลกัดนัการเติบโต สร้างและเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัวฒันธรรมองคก์ร และสนบัสนุน
ความสาํเร็จตามลาํดบัความสาํคญัเชิงกลยทุธ์ และวตัถุประสงค ์

3) มีความรู้และนาํกิจกรรมการกาํกบัดูแล จากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและการแข่งขนัทีหลากหลาย 

4) ปฏิบติัหนา้ทีอย่างสมาํเสมอในปีทีผ่านมา ให้คาํแนะนาํทีเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ยอ่ย 

5) มีคุณสมบัติในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียน ตามขอ้กาํหนดของบริษทัฯ และขอ้กาํหนดของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

6) ผูไ้ดรั้บการเสนอชือในลาํดบัที 1 และลาํดบัที 2 มีคุณสมบติัทีจาํเป็นสาํหรับการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตามคาํ
นิยาม กรรมการอิสระ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย  ์  คณะกรรมการฯ
พิจารณาวา่มีความจาํเป็นอยา่งยิงที กรรมการอิสระทงัสองท่าน จะดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯต่อไป 

เกินวาระเกา้ปี นบัจากวนัแรกทีเขา้รับตาํแหน่ง เนืองจากกรรมการมีประสบการณ์อยา่งมืออาชีพ เชือมโยงกบัพลวตั
ในการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ไดน้าํขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ ในการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ซึง
ส่งผลดีต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประสบการณ์เหล่านีสนับสนุนความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ความโปร่งใส และการปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้เป็นอยา่งดี  

 

ประวติัผูส้มคัรแต่ละท่านปรากฏตามสิงทส่ีงมาด้วย 4 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  
คณะกรรมการบริษทั ซึงไม่รวมกรรมการทีมีส่วนไดส่้วนเสีย เสนอแนะให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการคดัเลือกและ
แต่งตงักรรมการทีออกตามวาระทงัสีท่าน กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง ตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

รายชือกรรมการ ตาํแหน่ง ความเห็นคณะกรรมการ 
1.รศ.ดร.วชิา  จิวาลยั กรรมการอิสระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึง 

2.นายบรรจง  จิตตแ์จง้ กรรมการอิสระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึง 

3.นาย พอล ไบรอนั ฟัสซี กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึง 
4.นาย เดวดิ แอนดรูว ์ครอส กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึง 

 

การลงมต:ิ  
วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูที้งด
ออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน ผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตงักรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล โดยผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียง
หนึงเสียงต่อหนึงหุน้ 
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วาระท ี7: พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการและโบนัส 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:  

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 
23 ไดก้าํหนดวา่ กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ในรูปของเงินรางวลัเบียประชุม บาํเหน็จ โบนสั เบียเลียง 
และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทัหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือ
ตามทีทีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา และลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทงัหมด
ของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุม 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหนา้ทีกาํหนดรูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนเพือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา  และเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป ในการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดเ้ปรียบเทียบการจ่ายผลตอบแทนของ
บริษทัจดทะเบียนอืนๆ ทีมีขนาดและกลุ่มธุรกิจใกลเ้คียงกนั ภารกิจ หน้าที ความรับผิดชอบของกรรมการ และแนว
ปฏิบติัทีผ่านมาของบริษทัฯ จึงเห็นสมควรใหน้าํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาเสนอต่อทีประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจาํปี 2566 ให้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการประจาํปี 
2566 ในจาํนวนเงินทงัสินไม่เกิน 16.548 ลา้นบาท ดงันี 

(1) ค่าตอบแทนประจาํปี 2566:  ปัจจุบนัมีกรรมการรวม 12 ตาํแหน่ง ในจาํนวนเงินไม่เกิน 5.965 ลา้นบาท 

(2) โบนสัประจาํปี 2566: พิจารณาจากผลการดาํเนินงานในปี 2565 ในจาํนวนเงินไม่เกิน 10.583 ลา้นบาท 

(3) ผลประโยชน์อืนใดนอกเหนือจากสวสัดิการทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ: ไม่มี 
ตารางแสดงรายละเอียดของค่าตอบแทนและโบนสักรรมการรายบุคคล ดงัทีปรากฏในสิงทส่ีงมาด้วย 5 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  
คณะกรรมการบริษทัฯเห็นชอบตามทีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณากลนักรองแลว้ จึง
เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ กรรมการชุด
ยอ่ย และโบนสักรรมการประจาํปี 2566 ในจาํนวนเงินทงัสินไม่เกิน 16.548 ลา้นบาท ดงัรายละเอียดขา้งตน้และสิงทส่ีง
มาด้วย 5  

 

การลงมต:ิ  
วาระนีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมา
ประชุม 
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วาระท ี8: เรืองอืนๆ (ถ้าม)ี 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:  
มาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) ซึงกาํหนดวา่ 
เมือทีประชุมพิจารณาเรืองอืนๆ นอกเหนือจากทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม หากผูถื้อหุน้ซึงมีหุน้นบัรวมกนัได ้ไม่
นอ้ยกวา่หนึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด จะขอใหที้ประชุมพิจารณาเรืองอืนนอกจากทีกาํหนดไว้
ก็ได ้

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  
เห็นควรใหเ้ปิดวาระนีไวเ้พือใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรืองต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ ทงันี
หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะตอ้งเขา้หลกัเกณฑแ์ละเงือนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรค
สองทีกล่าวขา้งตน้ 

ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้น 
(1) บริษทัฯ กาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 (Record Date) ในวนัที 1 มีนาคม 2566 

(2) บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเขา้รับการ
เลือกตงักรรมการเป็นการล่วงหนา้ สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ระหวา่งวนัที 1 ตุลาคม 2565 ถึงวนัที 
31 ธนัวาคม 2565 โดยเผยแพร่ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซึงเมือครบกาํหนดดงักล่าว ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอ
ชือบุคคลเพือพิจารณาเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการ แต่อยา่งใด 

(3) ผูถื้อหุน้ทีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
ท่านสามารถลงทะเบียนไดด้ว้ยตนเอง ตามวธีิการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 (สิงทส่ีงมาด้วย 
10) หรือหากท่านไม่สะดวกลงทะเบียนผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดว้ยตนเองและมีความประสงคใ์หท้าง
บริษทัฯ เป็นผูล้งทะเบียนการเขา้ร่วมใหท่้าน บริษทัฯ ขอใหท่้านโปรดจดัส่ง แบบแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผูถื้อ
หุน้ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM ครังที 20/2566) (สิงทส่ีงมาด้วย 11) ทีกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นและลงนามเรียบร้อย
แลว้ พร้อมแนบเอกสารยนืยนัตวัตน ตามทีกาํหนดไวใ้นเอกสารและหลกัฐานทีใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้ประชุมผา่นสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) (สิงทส่ีงมาด้วย 7) เพือใชใ้นการตรวจสอบสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม และจดัส่งเอกสารดงักล่าว
มาถึงบริษทัฯ ภายในวนัที 3 เมษายน 2566 ผา่นช่องทางต่อไปนี 

1) อีเมล : companysecretary@thaiopticalgroup.com   หรือ 

2) ไปรษณีย ์: บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) สาํนกัเลขานุการบริษทั     
 เลขที 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบวัทอง-สุพรรณบุรี ตาํบลละหาร อาํเภอบางบวัทอง นนทบุรี 11110 

(4) หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ไดด้ว้ยตนเอง โปรดมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูอื้นเขา้ประชุม
และออกเสียงแทนตน โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึงเท่านนั รายละเอียดหนงัสือมอบ
ฉนัทะปรากฏตามสิงทส่ีงมาด้วย 8 นอกจากนีท่านผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ (ทีไม่มีส่วน
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ไดเ้สียในวาระเลือกตงักรรมการบริษทั) ท่านใดท่านหนึง เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนได ้ โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ข. กรรมการอิสระท่านดงักล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามทีผูถื้อหุน้กาํหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ กรรมการอิสระ
ของบริษทัฯ ซึงเป็นกรรมการบริษทัผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สียในวาระพิจารณาเลือกตงักรรมการบริษทัในการประชุมครังนี ดงันี  

1) คุณสิงห์ ตงัทตัสวสัดิ และ/หรือ 

2) คุณไพรัช เมฆอาภรณ์  

ทงันี รายละเอียดและคุณสมบติัของกรรมการอิสระทีเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ ดงัปรากฏในสิงทส่ีงมา
ด้วย 9 

(5) สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ บริษทัฯ จะใชก้ารลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
การถามคาํถาม การออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) เพียง
รูปแบบเดียวเท่านนั โดยไม่มีการจดัเตรียมสถานที/หอ้งประชุมเพือรับรองผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด 

(6) เพือให้การลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566 เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย 
ระบบจะเปิดใหท่้านเขา้สู่ระบบ (log-in) ล่วงหนา้เป็นเวลา 1 ชวัโมงก่อนเริมการประชุม คือ ตงัแต่เวลา 09:00 น. อยา่งไรก็
ตาม การถ่ายทอดการประชุมจะเริมในเวลา 10:00 น. เท่านนั และขอใหท่้านผูถื้อหุน้ โปรดศึกษาวธีิการลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566, วิธีการถามคาํถามระหว่างการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) ดงัทีปรากฏในสิงทส่ีงมาด้วย 10 โดยละเอียด 

(7) หากท่านมีขอ้สงสยัหรือประสบปัญหาในการใชง้านระบบประการใด กรุณาติดต่อบริษทัตามช่องท่านดงัต่อไปนี  
1) อีเมล  : companysecretary@thaiopticalgroup.com    

(8) บริษทัฯจะดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับริษทัทีเกียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 6 

(9) ท่านผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้เพือสอบถามขอ้มูลเกียวกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 โดยส่ง
คาํถามมายงับริษทัฯ ผา่นช่องทางดงันี 

1) อีเมล  : companysecretary@thaiopticalgroup.com    

2) ไปรษณีย ์ : บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) สาํนกัเลขานุการบริษทั    
 เลขที 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบวัทอง-สุพรรณบุรี ตาํบลละหาร อาํเภอบางบวัทอง นนทบุรี 11110 
 

            จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ โดยมี บริษทั ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอร์ม จาํกดั 
(DAP e-Shareholder Meeting) ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผูใ้หบ้ริการดา้นระบบจดัการประชุม 
ตามกาํหนดวนั  เวลา  และวธีิการดงักล่าว โดยเป็นการประชุมผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์เท่านนั และจะไม่มีการจดัเตรียมสถานที/ 
หอ้งประชุมสาํหรับรองรับผูถื้อหุน้ แต่อยา่งใด 
 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

(ลงนาม) สว่าง  ประจักษ์ธรรม 
 (ดร.สวา่ง  ประจกัษธ์รรม) 

ประธานกรรมการ 



สิงทีส่งมาดว้ย 1 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 19/2565 ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

บริษทั  ไทยออพติคอล กรุ๊ป  จาํกดั (มหาชน) 

วนัที 7 เมษายน 2565 เวลา 10:00 - 11:00 น. 

ถ่ายทอดจากหอ้งออพติคแกลเลอรี บริษทั อุตสาหกรรมแวน่ตาไทย จาํกดั หรือ TOC (บริษทัยอ่ย) 

 

 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ครังที 19/2565 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) 

พร้อมงบการเงนิของบริษัทฯ สําหรับปี สินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2565 

ตามทีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนาย
ทะเบียนหลกัทรัพยไ์ดพ้ฒันาระบบเพือใหบ้ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผูถื้อหุน้
และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผา่น QR Code ใหผู้ถื้อหุน้
สามารถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลจากหนงัสือเชิญประชุมผา่น QR Code เพือดูขอ้มูลเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 
2565 (แบบ 56-1 One Report) 
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เอกสารประกอบระเบียบวาระท ี5 

แต่งตงัผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2566 

ข้อมูลแต่งตงัผู้สอบบัญชีอสิระของบริษัท 
ประวติัโดยยอ่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
เลขทะเบียน : 0105535032483 
ประเภทธุรกิจ : บริษทัจาํกดั 
ทีอยู ่  : ชนั 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพลก็ซ์  93/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
   เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย  
   โทรศพัท ์: +66 (0) 2 264 9090 โทรสาร : +66 (0) 2 264 0789 ถึง 90 
อีเมล  : ey.thailand@th.ey.com  

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นพอ้งกนัใหบ้ริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึงเป็น
ผูส้อบบญัชีเดิมเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2566 ต่อไปอีกหนึงวาระ เนืองจากมีมาตรฐานการ
ทาํงานทีดี มีความเชียวชาญในการสอบบญัชี  รวมทงั ปฏิบติัหนา้ทีไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา   

 ทงันี เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซึงกาํหนดใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
แต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี ตามรายละเอียดต่อไปนี     

(หน่วย : บาท) 
บริษัท ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 2566 2565 2564 

ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษทัและงบการเงินรวม 1,070,00 1,070,00 1,000,00 
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษทัและงบการเงินรวม 510,000 510,000 480,000 
ค่าสอบทานขอ้มูลอืนๆ 100,000 - - 
ค่าบริการอืนๆ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
รวม 1,680,000 1,580,000 1,480,000 

  

บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย  จาํกดั  2566 2565 2564 
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษทัและงบการเงินรวม 480,000 480,000 480,000 
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษทัและงบการเงินรวม 120,000 120,000 120,000 
สอบทานการใชสิ้ทธิ BOI 120,000 120,000 120,000 
ค่าบริการอืนๆ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
รวม 720,000 720,000 720,000 
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บริษัท โพล ีซัน จาํกดั 2566 2565 2564 
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษทัและงบการเงินรวม - - 210,000 
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษทัและงบการเงินรวม - - 60,000 
ค่าบริการอืนๆ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
รวม - - 270,000 
รวมทงัสิน 2,400,000 2,300,000 2,470,000 

ในปี 2565 ทีผ่านมา บริษทัฯ และบริษทัย่อย รวม 3 บริษทั มีค่าสอบบญัชีรวม 2,300,000 บาท อย่างไรก็ดี ในที
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2564 มีมติให้โอนกิจการทงัหมดของบริษทั โพลี ซัน จาํกดั ซึงเดิมเป็นบริษทัย่อยมายงั
บริษทัฯ ซึงการโอนกิจการดงักล่าว ไดด้าํเนินการแลว้เสร็จเมือวนัที 30 กนัยายน 2564  

 ดงันนั ในปี 2566 นี จึงปรากฏรายการค่าสอบบญัชีของ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวม 2 บริษทั 2,400,000 บาท 
เพิมขึนจากปีก่อน 100,000 บาท เนืองจาก ปริมาณงานทีเพิมขึน ซึงราคาดงักล่าว ยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายอืนทีเกิดขึนจริง โดยมี
ผูส้อบบญัชีทีจะลงนามการตรวจสอบบญัชีบริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย สาํหรับปี 2566 
จาํนวน 3 ท่าน ดงันี 

ทงันี ผูส้อบบญัชีตามรายชือทีเสนอมาขา้งตน้นนั ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัฯ/ บริษทัยอ่ย/ 
กรรมการ/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ แต่อยา่งใด บริษทัฯ จึงเสนอทีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตงับริษทั สาํนกังาน อีวาย 
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ปี 2566 ต่อไปอีกหนึงวาระ โดยมีค่าธรรมเนียมสอบบญัชีรวม 2 บริษทัฯ 
จาํนวน 2,400,000 บาท (สองลา้นสีแสนบาทถว้น) ซึงยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายอืนๆตามทีเกิดขึนจริง 

รายชือ เลขทะเบียน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ประวติัการลงนามสอบบญัชี 
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

1.  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ 4799 2564 - ปัจจุบนั และ/หรือ 
2.  นางสาวกมลทิพย ์  เลิศวทิยว์รเทพ 4377 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งนาม 
3.  นางสาวพชัรวรรณ คูณะรังษี 6650 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งนาม 
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที 6 

ขอ้มูลกรรมการบริษทัทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

และเสนอใหผู้ถื้อหุน้เลือกตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหนึง 

 
รศ. ดร. วชิา จวิาลยั 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

อายุ :        78 
วนัทไีด้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการ :    20 กมุภาพนัธ์ 2547 
จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท    18 
(นับรวมจาํนวนปีกรณีได้รับการแต่งตงัในวาระนี) : 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วนัท ี18 มกราคม 2566 :  ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษา : 

 Ph.D. Geodetic Science, the Ohio State University, U.S.A. 
 M.S. Geodetic Science, the Ohio State University, U.S.A. 
 M.S. Engineering, ITC, The Netherlands 
 วศบ. (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : 
 CDC: Charter Director Class รุ่น 1/2550 
 ACP: Audit Committee Program รุ่น 11/2549 
 DAP: Director Accreditation Program รุ่น 8/2547 
 RCP: Role of Chairman Program รุ่น 2543 
 DCP: Director Certification Program รุ่น 14 

การพฒันาด้านการจดัการ : 
 การประชุมร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียน จดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต.), 2564 
 สมัมนา Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director: 

Experiences from Fraud Cases 2020, จดัโดย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(กลต.) ร่วมกบัสถาบนัส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารทาํงาน : 
2558 – ปัจจุบัน      บมจ.ไทยออพตคิอล กรุ๊ป 
       กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
2547 – ปัจจุบัน      บมจ. ไทยออพตคิอล กรุ๊ป 
       กรรมการอิสระ 
       กรรมการตรวจสอบ 
2555 – ปัจจุบัน      The ASEAN Federation of  
       Land Surveying and Geomatic 
       นายก/นายกกิติมศกัดิ 
2543 – 2548      สํานักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ  
       (องค์การมหาชน) 
       ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2537 – 2538 กรรมการคณะอนุกรรมการนโยบายทอียู่อาศัย 

แห่งชาต ิ
       กรรมการ 
 
2536 – 2541      นายกสมาคมอาคารชุดไทย 
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       ประธาน 
2529       Ghajamadha University, Indonesia  
       ภายใต้โครงการ The MUCIA - World Bank Project 
       Visiting Professor 
2528 – 2532      รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
2522 – 2528      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
       ภาควชิาวศิวกรรมสํารวจ    

รองศาสตราจารย ์และหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรม 
สาํรวจ 

2509 – 2522      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
       ภาควชิาวศิวกรรมสํารวจ    
       อาจารยป์ระจาํคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ตาํแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:    ไม่มี 
ตาํแหน่งในบริษัททเีกยีวโยงกบัธุรกจิบริษัท:   ไม่มี 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนๆ :    มี 

 บริษัท เอส ท ีพ ีแอนด์ ไอ จาํกดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท ท ีเอน็ ด ีท ีจาํกดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ตาํแหน่งในบริษัททไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอืนๆ :   มี 
 บริษัท สลลิธารา จาํกดั 

ประธานกรรมการ 
 บริษัท เวลิด์รีสอร์ท จาํกดั 

กรรมการ     
 การสํารวจและการแผนทแีห่งประเทศไทย 

นายกสมาคม  
 วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

กรรมการวชิาการวศิวกรรมโยธา1 
ข้อพพิาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทผ่ีานมา :  ไม่มี 
สถิตกิารเข้าร่วมประชุมประจาํปี 2565 

 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  1/1 ครัง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   4/4 ครัง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก 1/1 ครัง 

โดยไม่มีฝ่ายจดัการและผูต้รวจสอบภายในเขา้ร่วม 
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา   4/4 ครัง 

และกาํหนดค่าตอบแทน 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั   8/8 ครัง 
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นายบรรจง  จติต์แจ้ง 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ 
 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

อายุ :        74 
วนัทไีด้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการ :    8 เมษายน 2551 
จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท    14 
(นับรวมจาํนวนปีกรณีได้รับการแต่งตงัในวาระนี) : 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วนัท ี18 มกราคม 2566 :  ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษา : 

 ปริญญาโท วศิวกรรมเครืองกล University of Akron, U.S.A. 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์เครืองกล (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : 
 DLCP: Director Leadership Certification Program รุ่น 0/2021 
 BMD: Boards that Make a Difference รุ่น 7/2018 
 SBM: Strategic Board Master Class รุ่น 1/2017 
 BFI: Boardroom Success through Financing and Investment รุ่น 1/2017 
 DCPU: Director Certification Program Update รุ่น 1/2014 
 ACEP: Anti-Corruption for Executive Program รุ่น 3/2012 
 EDC: The Executive Director Course รุ่น 1/2012 
 RCC: Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2008 
 DCP Refresher Course 5/2007 
 CDC: Charter Director Class รุ่น 1/2007 
 DCP: Director Certification Program รุ่น 7/2001 (สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุอาวโุส) 
 AACP: Advanced Audit Committee Program, 2022 

นอกจากน ีในปี 2022 ยงัเป็นวทิยากรท ีThai IOD ในหลกัสูตรต่อไปนี: 
 Advanced Audit Committee Program (AACP): Session 7 “Role of Audit Committee as Independent Director” 
 Board Nomination & Compensation Committee (BNCP): Session 1 “Board Nomination” 
 Board Reporting Program (BRP): Session 1 “Creating Value to Board Reporting” 
 Corporate Governance for Executives (CGE): Session 4 “Disclosure to the Board & Shareholders” 
 Director Certification Program (DCP): Module 1 “Practice of Directorship” & Module 8 “Board’s Role in 

Strategy – Part II” 
 Corporate Governance Program for Insurance Company (CIC 1/2565) 
 Role of Chairman Program (RCP): Session2 “Strengthen Business Through Effective Board and CEO” 
 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE): Session 4 “Executing Strategy Successfully” rategy, 

Session 4 “Executing Strategy Successfully” 
การพฒันาด้านการจดัการ : 

 Inchcape Management Program at Euro-Asia Center, INSEAD, Fontainebleau, France 
ใน ปี 2565 ไดมี้การพฒันาความรู้ในการเป็นกรรมการ ดงันี 

 TMA Thailand Competitiveness 2565 @The Athenee Hotel, on 7 July 2565. 
 Series of Thai IOD National Director conference 2022, during กรกฎาคม – สิงหาคม 2565 
 IOD Facilitator Training on 5 กนัยายน 2565 
 EY Webinar: Managing Through Current & Upcoming Global Crises, on 11 ตุลาคม 2565 

Etc. 
 

ประวตักิารทาํงาน : 
2558 – ปัจจุบัน      บมจ.ไทยออพตคิอล กรุ๊ป 
       ประธานกรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ 
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2551 – ปัจจุบัน      บมจ.ไทยออพตคิอล กรุ๊ป 
กรรมการอิสระ 
กรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ  
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2538 – 2547      บริษัท มาลสีามพราน จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร   
สมาคมจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย (TMA) 
กรรมการอาํนวยการ 

2532 – 2537      บริษัท อนิช์เคปแมนูแฟคเจอริง จาํกดั 
       กรรมการผูจ้ดัการ 
2524 – 2532      บริษัท โฟร์โมสต์อาหารนม (กรุงเทพฯ) จาํกดั 
       ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 
ตาํแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:    ไม่มี 
ตาํแหน่งในบริษัททเีกยีวโยงกบัธุรกจิบริษัท:   ไม่มี 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนๆ :    มี 

 บริษัท ลาํสูง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหา 

 บริษัท ทพีบีีไอ จาํกดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 

ตาํแหน่งในบริษัททไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอืนๆ :   มี 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ทีปรึกษาคณะกรรมการ 
 สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

ทีปรึกษา 
ข้อพพิาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทผ่ีานมา :  ไม่มี 
สถิตกิารเข้าร่วมประชุมประจาํปี 2565 

 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  1/1 ครัง 
 การประชุมคณะกรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ   5/5 ครัง 
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา   4/4 ครัง 

และกาํหนดค่าตอบแทน 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั   8/8 ครัง 
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คุณพอล ไบรอนั ฟัสซี 
 กรรมการทีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 
 กรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ 

อายุ :        56 
วนัทไีด้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการ :    6 พฤศจิกายน 2562 
จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท     
(นับรวมจาํนวนปีกรณีได้รับการแต่งตงัในวาระนี) :  3 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วนัท ี18 มกราคม 2566 :  ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษา : 

 FCMA Qualification, Chartered Institute of Management Accountants, United Kingdom (2549) 
 ACMA Qualification, Chartered Institute of Management Accountants, United Kingdom (2542) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ และ การพฒันาด้านการจดัการ : 
 ไม่มี 

ประวตักิารทาํงาน : 
2562 – ปัจจุบัน      บมจ. ไทยออพตคิอล กรุ๊ป 

กรรมการทีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ 

2553– ปัจจุบัน      Specsavers Optical Group 
       Chief Financial & Commercial Officer 
2548 – 2552      Boots The Chemist 
       Financial Director 
2546 – 2548      Boots Contract Manufacturing  
       Managing Director  
2544 – 2546      Boots The Chemist 
       Divisional Finance Director 
2539 – 2544      Hygena Kitchens 
       Finance Director 
ตาํแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:    ไม่มี 
ตาํแหน่งในบริษัททเีกยีวโยงกบัธุรกจิบริษัท:   มี 

 Specsavers Pty Limited 
Director 

 Specsavers Procurement Asia Limited 
Director 

 NLRx Limited 
Sharing the same ultimate holding company 

 Lens-Online Limited 
Sharing the same ultimate holding company 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนๆ :    ไม่มี 
ตาํแหน่งในบริษัททไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอืนๆ :   ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทผ่ีานมา :  ไม่มี 
สถิตกิารเข้าร่วมประชุมประจาํปี 2565 

 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  0/1 ครัง 
 การประชุมคณะกรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ   5/5 ครัง 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั   5/8 ครัง 
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คุณเดวดิ แอนดรูว์ ครอส 
 กรรมการทีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 
 กรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ 

อายุ :        67 
วนัทไีด้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการ :    2 ธนัวาคม 2552 
จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท    13 
(นับรวมจาํนวนปีกรณีได้รับการแต่งตงัในวาระนี) : 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วนัท ี18 มกราคม 2566 :  ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษา : 

 Graduate of Australian Institute of Company Directors (2551) 
 Chartered Accountant (since 2522) 
 Bachelor of Economics (Adelaide University 2520) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ และ การพฒันาด้านการจดัการ : 
 ไม่มี 

Australian Institute of Company Directors  
 The Chairman (2556) 

 
ประวตักิารทาํงาน : 
2552 – ปัจจุบัน      บมจ. ไทยออพตคิอล กรุ๊ป 

กรรมการ/กรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ 
2550        Carl Zeiss Vision-AG 
       Vice President Strategic Business Development  
2547 – 2550      SOLA International Inc. 

Carl Zeiss Vision-AG.  
Managing Director Asia Pacific 
Optical Distributors and Manufacturers 
Association of Australia (ODMA) 
กรรมการทีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

2545 – 2547      SOLA International Inc. 
       Vice President Business Planning and Development  
2542 – 2545      SOLA International Inc. 

Vice President Finance Global Operations  
2539 – 2542      SOLA Australia 
       Commercial Director  
2536 – 2539      SOLA  Australia 
       Finance Director  
2523 – 2536      Clarks Shoes Australia LTD. 
       Commercial Director  
ตาํแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:    ไม่มี 
ตาํแหน่งในบริษัททเีกยีวโยงกบัธุรกจิบริษัท:   มี 

 Specsavers Pty Ltd., 
Director of Global Strategy (Supply Chain)  

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนๆ :    มี 
 Royal Automobile Association of South Australia Inc.  

Non-Executive Director 
Member of Group Remuneration Committee 
Member of Governance and Nominations Committee   
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 Lion Distribution Pte Limited (Singapore) 
Director 

 Optic Century International Limited (Hong Kong) 
Director    

ตาํแหน่งในบริษัททไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอืนๆ :   ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทผ่ีานมา :  ไม่มี 
สถิตกิารเข้าร่วมประชุมประจาํปี 2565 

 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  1/1 ครัง 
 การประชุมคณะกรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ   5/5 ครัง 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั   7/8 ครัง 
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เอกสารประกอบระเบียบวาระท ี7 
การพจิาณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และโบนัสกรรมการบริษัท ประจาํปี 2566 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวดที 4 เรือง กรรมการ ขอ้ 23 กาํหนดวา่ 
 ขอ้ 23. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผล 
ประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามทีทีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติั ซึงอาจกําหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลียนแปลงก็ได ้และนอกจากนนัให้
ไดรั้บเบียเลียง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ 
 คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการนําเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
หลกัเกณฑก์ารกาํหนด ค่าตอบแทนกรรมการ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ทีความรับผิดชอบทีไดรั้บมอบหมาย 
และสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจทีมี
ขนาดใกลเ้คียงกนั โดยค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวนนัเพียงพอทีจะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบติัหน้าที
ใหบ้รรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษทัฯโดยมีกระบวนการทีโปร่งใส  สร้างความมนัใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ จึงเห็นสมควร
เสนอทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 จาํนวนทงัสินไม่เกิน 16.548 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียดดงันี 

1. ค่าตอบแทนประจําปี 2566: พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยโครงสร้างกรรมการบริษัท
ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจาํนวนรวม 12 คน  โดยคณะกรรมการบริษทั ผ่านการนาํเสนอจากคณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เห็นควรใหที้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนประจาํใหก้รรมการบริษทั 
ปี 2566 เป็นจาํนวนทงัสินไม่เกิน 5.965 ลา้นบาท 

2. โบนสักรรมการประจาํปี 2566: โดยคณะกรรมการบริษทั ผ่านการนาํเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน เห็นควรจะตอบแทนกรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของปี 2565 ดว้ยโบนสั เป็น
จาํนวนทงัสินไม่เกิน 10.583 ลา้นบาท 

3. ผลประโยชน์อืนใด นอกเหนือจากสวสัดิการทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ : ไม่มี  
     (หน่วย  :  บาท) 

ตาํแหน่ง จาํนวน
รวม (คน) 

ค่าตอบแทนประจาํปี  
2566 

ค่าตอบแทนประจาํปี  
2565 

ค่าตอบแทนประจาํปี  
2564 

คณะกรรมการบริษทั 12 3,901,000 3,901,000 3,751,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 802,000 802,000 802,000 
คณะกรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ 5 771,000 771,000 771,000 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

3 491,000 491,000 491,000 

รวมค่าตอบแทนประจาํปี 5,965,000 5,965,000 5,815,000 
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0 
- 

- 
- 
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,00

0 
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นา
งส
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วปี
รีช
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ต ิ
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,00
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- 
- 

- 
294

,00
0 

294
,00

0 
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,00
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งอม

ลรั
ตน์

  ป
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ธร
รม
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,00
0 

- 
- 

- 
294

,00
0 

294
,00

0 
294

,00
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รวม
 

3,6
07,

000
 

802
,00

0 
491

,00
0 

631
,00

0 
5,5

31,
000

 
5,9

65,
000

 
5,8

15,
000
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เอกสารประกอบระเบียบวาระท ี7 
รวมโบนัสกรรมการบริษัทรายบุคคล 

***หมายเหตุ: โบนสักรรมการทีพน้จากตาํแหน่ง คือ นายสาโรจน ์ประจกัษธ์รรม ซึงถึงแก่กรรม เมือวนัที 6 พฤศจิกายน 2565 
คาํนวณจาก จาํนวนวนัทีดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริษทัฯ และ กรรมการคณะกรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ เป็นระยะเวลา 309 วนั 

รายชือคณะกรรมการบริษัท ตาํแหน่ง ปี  2566 ปี  2565 ปี 2564 
ดร.สวา่ง ประจกัษธ์รรม ประธานกรรมการบริษทั 1,185,500 640,000 90,000 
นายสิงห์ ตงัทตัสวสัดิ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
1,131,500 790,000 110,000 

นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 

1,301,500 910,000 128,000 

รศ.ดร.วชิา จิวาลยั กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1,175,500 821,000 114,000 

นายบรรจง จิตตแ์จง้ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1,143,500 799,000 112,000 

นายพอล ไบรอนั ฟัสซี กรรมการบริษทั 
กรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ 

769,500 537,000 74,000 

นายเดวดิ แอนดรูว ์ครอส กรรมการบริษทั 
กรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ 

769,500 537,000 74,000 

นายสาโรจน์ ประจกัษธ์รรม กรรมการบริษทั 
กรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ 

651,500 537,000 74,000 

นายธรณ์ ประจกัษธ์รรม กรรมการบริษทั 
กรรมการกลยทุธ์ธุรกิจ 

769,500 537,000 74,000 

นางพรพรรณ โตะ๊ตระกลู กรรมการบริษทั 521,500 364,000 50,000 
นางสาววจิิตต ์ทวปีรีชาชาติ กรรมการบริษทั 521,500 364,000 50,000 
นางอมลรัตน์ ประจกัษธ์รรม กรรมการบริษทั 521,500 364,000 50,000 
รวม 10,462,000 7,200,000 1,000,000 
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ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 

คุณสมบัติของกรรมการ 
(ขอ้ 20) บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึงเพือดําเนินกิจการบริษัท โดย

คณะกรรมการของบริษทัประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน 
และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมดนัน 
ตอ้งมีถินทีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็น
ผูมี้คุณสมบัติตามทีกฎหมายกาํหนด แต่ทังนี ผูเ้ป็นกรรมการของ
บริษทัไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบจดัการกิจการทงัหลายทงัปวงของ
บริษัท และมีอาํนาจหน้าทีดําเนินการภายในขอบเขตกฎหมาย 
วตัถุประสงค์และข้อบังคบัของบริษทั และตามมติทีของประชุม
ใหญ่ผูถื้อหุน้ 

(ขอ้ 21) การเลือกตังกรรมการของบริษทัให้กระทาํโดยทีประชุมผูถื้อหุ้น 
 ทงันีเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุน้ 1 หุน้ทีตนถืออยู ่
(2) ในการเลือกตงักรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือก

กรรมการเป็นรายบุคคลในการลงมติแต่ละครังผูถื้อหุ้นตอ้ง
ออกเสียงดว้ยคะแนนทีมีตาม (1) ทงัหมด แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บ
การเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีจะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงั
ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนันให้ผู ้เป็นประธานที
ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

(ขอ้ 22) ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 
ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทีมีอยูท่งัหมดถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลที้สุดกบัส่วน 1 
ใน 3  

 กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปี แรกและปีทีสองภายหลงัจด
ทะเบียนบริษทันนัให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี หลงัๆ
ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสุดนันเป็นผูอ้อกจาก
ตาํแหน่ง กรรมการทีออกตามวาระนนัไดรั้บเลือกตงัใหม่กไ็ด ้

(ขอ้ 23) กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั 
เบียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลกัษณะ
อืนตามทีทีประชุมผู ้ถือหุ้นจะอนุมัติซึงอาจกําหนดเป็นจํานวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป 
หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนนัให้ไดรั้บเบียเลียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บริษทั 

 ความในวรรคหนึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้ง
ของบริษัท ซึงได้รับ เ ลือกตัง เ ป็นกรรมการในอันทีจะได้ รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะทีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของ
บริษทั 

(ขอ้ 24) นอกจากพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้กรรมการพน้จาก ตํ า แ ห น่ ง
เมือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามด้วยกฎหมายว่าด้วย

บริษทัมหาชนจาํกดั 
(4) ทีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
(5) ศาลมีคาํสังใหอ้อกจากตาํแหน่ง 

(ขอ้ 25) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหยื้นใบลาออกต่อบริษทั การ
ลาออกมีผลนับแต่วนัทีใบลาไปถึงบริษทักรรมการซึงลาออกตาม
วรรคฯหนึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยกไ็ด ้

(ขอ้ 26) ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึง
 คราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึงซึงมี 

คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจาํกดัเขา้เป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดย
บุคคลซึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระทียงัเหลืออยูข่องกรรมการทีตนแทน 
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการทียงัเหลืออยู ่

(ขอ้ 27) ทีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อน
ถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จาํนวนผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนหุ้นทีถือโดยผูถื้อหุ้นทีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(ขอ้ 28) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานกรรมการและ
เลือกกรรมการอีกคนหนึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการ  

 ในกรณีทีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคน
หนึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธาน
กรรมการมีหน้าทีตามข้อบังคับในกิจการซึงประธานกรรมการ
มอบหมาย 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
(ขอ้ 36) คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญ

ประจาํปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั  
 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอืนนอกจากวรรคหนึงทีกล่าวมาแลว้ ให้

เรียกวา่การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเมือไหร่ก็ไดสุ้ดแต่จะ

เห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหนึงหรือหลายคนซึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้งัหมดจะเขา้ชือ
กันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเมือใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเรืองและเหตุผลไดต้ามทีขอให้
เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี 
คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในสีสิบห้าวนันบั
แต่วนัทีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้นทงัหลายซึงเขา้ชือกนัหรือผูถื้อหุ้น
คนอืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้นตามทีบงัคบัไวน้นัจะเรียกประชุมเองก็
ไดภ้ายในสีสิบห้าวนันบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 
ในกรณีเช่นนี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นทีคณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นทีเกิดจากการจดั
ใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีทีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นทีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู ้
ถือหุ้นตามวรรคสีครังใดจาํนวนผูถื้อหุ้นซึงมาร่วมประชุมไม่ครบ
องคป์ระชุมตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 39 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสีตอ้งร่วมกนั
รับผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายทีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครังนนั
ใหแ้ก่บริษทั 

(ขอ้ 37) ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือ
 นดัประชุม ระบุสถานที วนั เวลา ระเบียบวาระการ 

ประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุว่าเป็นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมติัหรือเพือ
พิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรือง
ดงักล่าว (ถา้มี) และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ย
กว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
ให้คณะกรรมการหรือกรรมการทีไดรั้บมอบหมายเป็นผูก้าํหนดวนั 
เวลา และสถานทีทีประชุมผูถื้อหุน้ ซึงสถานทีทีจะใชเ้ป็นทีประชุมผู ้
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ถือหุ้นนันต้องอยู่ในท้องทีอันเป็นทีตังของสํานักงานใหญ่ หรือ
สาํนกังานสาขา หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัทีตงัของสาํนกังานใหญ่และ
สาํนกังานสาขา หรือจงัหวดัอืนหรือสถานทีอืน ตามทีคณะกรรมการ
เห็นวา่เหมาะสม 

การมอบฉันทะเพือเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียง
ลงคะแนน 
(ขอ้ 38) ในการประชุมผู ้ถือหุ้น ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น แต่ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้
บุคคลซึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ไดท้งันีการมอบฉันทะต้องทาํเป็นหนงัสือมอบฉันทะโดย
ต้องลงวนัทีและลายมือชือของผูถื้อหุ้นทีมอบฉันทะและผูรั้บมอบ
ฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบทีนายทะเบียนกาํหนด  

 หนังสือมอบฉันทะนีจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูที้
ประธานกาํหนด ณ สถานทีทีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ขอ้ 39) ในการประชุมผูถื้อหุ้น ต้องมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อ
หุ้น (ถา้ มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คนและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกว่า1ใน3ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้งัหมด หรือมีผูถื้อหุน้
และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของ
จาํนวนผูถื้อหุ้นทงัหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 
3 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีทีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นครังใดเมือล่วงเวลานดัไปแลว้
ถึง 1 ชวัโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม
ตามทีกาํหนดไวห้ากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้
ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนันมิใช่
เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่และให้
ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม 
ในการประชุมครังหลงันีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

(ขอ้ 40) ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนังเป็นประธานที
ประชุม ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ทีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมเลือกตงัผูถื้อหุ้นคนหนึงซึง
ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธานทีประชุม 

(ขอ้ 41) ประธานในทีประชุมผูถื้อหุ้นมีหนา้ทีควบคุมการประชุม ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ยการประชุม ในการนีตอ้ง
ดาํเนินการประชุมให้เป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระทีกาํหนดไวใ้น
หนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ทีประชุมจะมีมติให้เปลียนลาํดบัระเบียบ
วาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึงมา
ประชุม 

(ขอ้ 42) ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผูถื้อหุ้น ใหหุ้น้ 1 หุน้มีเสียง 1 
เสียง ทังนี ผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรืองใด ซึงที
ประชุมจะไดล้งมติผูถื้อหุ้นคนนนัไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ย
ในเรืองนนันอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตงักรรมการ 

มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นนันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในทีประชุมออกเสียง
เพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนีให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียง
ทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคญั

ใหแ้ก่บุคคลอืน 

(ข) การซือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของ
บริษทั 

(ค) การทาํแกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัท
ทงัหมดหรือบางส่วนทีสาํคญั 

(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
(จ) การรวมกิจการกบับุคคลอืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุน

กนั 
(ฉ) การแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(ช) การเพิมหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุน้กู ้
(ซ) การควบหรือเลิกบริษทั 

(ขอ้ 43) กิจการอนัทีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี 
(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุม

แสดงถึงผลการดาํเนินการของบริษทัในรอบปีทีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของบริษทั 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
(5) พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน 
(6) กิจการอืน ๆ 

เงินปันผล และ เงินสํารอง 
(ขอ้ 49) หา้มมิใหป้ระกาศจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของทีประชุมผูถื้อหุ้น

หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีทีมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 การจ่ายเงินปันผลให้แจง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้นและโฆษณาคาํ

บอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนนัทางหนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งทีฉบบัหนึง
และจดัใหมี้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายใน 1 (หนึง) เดือน นบัแต่มี
มติเช่นวา่นนั 

(ขอ้ 50) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นครัง
คราวได้เมือปรากฏแก่กรรมการว่าบริษทัมีกาํไรพอสมควรทีจะ
กระทําเช่นนันได้ และเมือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

(ขอ้ 51) เงินปันผลนันให้แบ่งตามจาํนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกันเวน้แต่จะได้มี
กาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอืนสาํหรับหุน้บุริมสิทธิ  

 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกาํไรจะกระทาํมิได้
และในกรณีทีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 

 ภายใต้วรรคดังกล่าวขา้งตน้ในกรณีทีบริษทัยงัจาํหน่ายหุ้นไม่ครบ
ตามจาํนวนทีจดทะเบียนไวห้รือบริษทัได้จดทะเบียนเพิมทุนแล้ว
บริษทัจะจ่ายเงินปันผลทงัหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามญั
ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากทีประชุมผูถื้อหุน้กไ็ด ้

(ขอ้ 52) บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี ส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก ด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน 

 นอกจากทุนสาํรองดงักล่าวคณะกรรมการอาจเสนอใหที้ประชุมผูถื้อ
หุ้นลงมติให้จดัสรรเงินทุนสํารองอืนตามทีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ในการดาํเนินการของบริษทัดว้ยกไ็ด ้
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หลกัฐานทีตอ้งใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้ประชุมผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) 

วธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน 

บุคคลธรรมดา 
1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยตนเอง :  

 ให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมผ่านระบบของ DAP e-Shareholder Meeting ตาม QR Code และ คาํแนะนาํใน
การลงทะเบียน (สิงทีส่งมาดว้ย 10) หรือหากท่านไม่สะดวกลงทะเบียนผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดว้ยตนเอง
และมีความประสงคใ์หท้างบริษทัฯ เป็นผูล้งทะเบียนการเขา้ร่วมใหท่้าน สามารถกระทาํไดโ้ดยขอใหท่้านส่งแบบฟอร์มแจง้
ความประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุมพร้อมหลกัฐานประกอบล่วงหนา้ตามช่องทางทีระบุในแบบฟอร์มแจง้ความประสงค ์(สิง
ทีส่งมาดว้ย 11) 

2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม : 
หากท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไดด้ว้ยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้แก่ผูอื้น

เขา้ประชุม และออกเสียงแทนตน โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึงเท่านัน รายละเอียด
หนงัสือมอบฉันทะปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 8 นอกจากนีท่านผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ 
(ทีไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระเลือกตงักรรมการบริษทั) ท่านใดท่านหนึง เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ข. กรรมการอิสระท่านดงักล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามทีผูถื้อหุน้กาํหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ทงันี 
รายละเอียดและคุณสมบติัของกรรมการอิสระทีเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะของผู ้ถือหุ้น ดงัปรากฏในสิงทีส่งมาดว้ย 9 

กรรมการอิสระของบริษทัฯ ซึงเป็นกรรมการบริษทัผูไ้ม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตงักรรมการบริษทัในการ
ประชุมครังนี ดงันี 

1) นายสิงห์ ตงัทตัสวสัดิ 

2) นายไพรัช เมฆอาภรณ์  

ทางบริษทัฯ ขอความกรุณาให้ท่านกรอกขอ้ความให้ครบถว้น พร้อมทงัลงลายมือชือในหนงัสือมอบฉันทะ ตาม
แบบ ข. พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท (สิงทีส่งมาดว้ย 8) และจดัส่งไปรษณียแ์บบลงทะเบียนเพือป้องกนัการสูญหายมาที 

 สาํนกัเลขานุการบริษทับริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
ทีอยู ่15/5 หมู่ 6 ถนนบางบวัทอง-สุพรรณบุรี  
ตาํบลละหาร อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 11110 

โดยใหไ้ปรษณียส่์งเอกสารใหถึ้งบริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  ภายในวนัที 3 เมษายน 2566 

 

นิตบุิคคล 
1. กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการบริษทั) ของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง : 

1) ให้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นในนามนิติบุคคลลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมผ่านระบบของ DAP e-Shareholder 

Meeting ตาม QR Code และ คาํแนะนาํในการลงทะเบียน (สิงทีส่งมาดว้ย 10)  
2) ในกรณีทีไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดว้ยตนเองและมีความประสงค์

ให้ทางบริษทัฯ เป็นผูล้งทะเบียนการเขา้ร่วมให้ สามารถกระทาํได้โดยการส่งแบบฟอร์มแจง้ความ
ประสงค์เขา้ร่วมการประชุม ตามช่องทางทีระบุในแบบฟอร์มแจง้ความประสงค์ (สิงทีส่งมาดว้ย 11) 
โดยมีเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดงันี 

a) เอกสารทีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทน 
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b) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ อายไุม่เกิน 3 เดือนพร้อมลงลายมือ
ชือรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนซึงเป็น
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม : 
1) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมผ่านระบบของ DAP e-Shareholder Meeting ตาม QR 

Code และ คาํแนะนาํในการลงทะเบียน (สิงทีส่งมาดว้ย 10)  
2) ในกรณีทีไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดว้ยตนเองและมีความประสงค์

ให้ทางบริษทัฯ เป็นผูล้งทะเบียนการเขา้ร่วมให้ สามารถกระทาํได้โดยการส่งแบบฟอร์มแจง้ความ
ประสงค์เขา้ร่วมการประชุม ตามช่องทางทีระบุในแบบฟอร์มแจง้ความประสงค์ (สิงทีส่งมาดว้ย 11) 
โดยมีเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดงันี 

a) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสือนดัประชุม ซึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง
ครบถว้นและลงลายมือชือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

b) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ อายไุม่เกิน 3 เดือนพร้อมลงลายมือ
ชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

c) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้อายไุม่เกิน 3 เดือนพร้อมลงลายมือ
ชือรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ)  และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทน
นิติบุคคล ซึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึงเป็นผูถื้อหุน้ 

3. ถือหุน้ซึงมิไดมี้สญัชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

1) ใหเ้ตรียมเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคลขอ้ 1 และ 2 

2) ในกรณีทีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนชาวต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทนตอ้งแสดงหลกัฐานเพิมเติม ดงัต่อไปนี 

a) หนังสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นทีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูดา้เนินการลง
นามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน อายไุม่เกิน 6 เดือน 

b) หนังสือยืนย ันว่าผู ้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 
Custodian อายไุม่เกิน 6 เดือน 

ทงันี เอกสารทีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาดว้ยและให้ผูถื้อหุ้นหรือ
ผูแ้ทนนิติบุคคลนนัรับรองความถูกตอ้งของการแปล 

 โดยบริษทัฯ จะไม่ทาํการขอเอกสารเพิมเติมหรือสร้างภาระให้ผูถื้อหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการ
กาํหนดให้ตอ้งใช้บตัรประชาชนตวัจริงของผูม้อบอาํนาจ หรือกาํหนดในสิงทีนอกเหนือไปจากเอกสารหรือ
หนงัสือเวยีนของทางการทีเกียวขอ้ง)  
 ผูถื้อหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง
สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงัต่อไปนี 

1. เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึงตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้นโดยให้ระบุ ชือพร้อม
รายละเอียดของบุคคลทีผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรือกาเครืองหมายหน้าชือกรรมการอิสระ ตามที
บริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 



สงิทสีง่มาดว้ย 7 

29 
 

2. ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พร้อมทงัขีดฆ่าลงวนัทีทีทาํหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพือให้ถูกตอ้งและ
มีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

3. ส่งหนงัสือมอบฉันทะซึงกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานขา้งตน้มายงัสํานกังาน
ใหญ่ของบริษทัฯ ดงันี 

3.1 ทางไปรษณีย:์ สาํนกัเลขานุการบริษทั  บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

เลขที 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบวัทอง-สุพรรณบุรี ตาํบลละหาร อาํเภอบางบวัทอง นนทบุรี 11110   
3.2 ทาง E-mail: companysecretary@thaiopticalgroup.com   

โดยใหไ้ปรษณียส่์งเอกสารใหถึ้งบริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมภายในวนัที 3 เมษายน 2566 

 

เพือให้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ จึง
ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นส่งคาํถามทีเกียวกบัวาระการประชุมล่วงหนา้ โดยขอให้ท่านผูถื้อหุน้ส่งคาํถามพร้อมระบุชือ/เลข
ทะเบียนผูถื้อหุน้/หมายเลขโทรศพัท์/อีเมลทีสามารถติดต่อได ้และขอความกรุณาผูถื้อหุน้แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหนา้ เนืองจากทางบริษทัฯ จะใชร้ะบบ “Username” และ “Password” ในการลงทะเบียนและ
นบัคะแนนเสียงในการประชุม ดงันนัผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะโปรดยนืยนัตวัตนก่อนเขา้ร่วมการประชุม 

 

ทังนี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพือแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีตนถืออยูโ่ดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วน
นอ้ยกวา่จาํนวนทีตนถืออยูไ่ดเ้วน้แต่เป็น Custodian ทีผูถื้อหุ้นซึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัให้เป็นผูรั้บฝากและ
ดูแลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (สามารถดาวโหลดไดที้ www.thaiopticalgroup.com) 

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษทัฯ จะเริมเปิดระบบการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ก่อนเริมการประชุมตงัแต ่09:00 น. เป็นตน้ไป โดยการประชุมจะ
จดัขึนในวนัที 5 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น. ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมี บริษทั ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอร์ม 
จาํกดั (บริษทัยอ่ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) ผูใ้หบ้ริการดา้นระบบจดัการประชุม DAP e-Shareholder Meeting  

ถ่ายทอดจากห้องออพติคแกลเลอรีของ บริษทั อุตสาหกรรมแวน่ตาไทย จาํกดั หรือ TOC (บริษทัยอ่ย) โดยเป็นการประชุม
ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์เท่านนั และจะไม่มีการจดัเตรียมสถานที/ หอ้งประชุมสาํหรับรองรับผูถื้อหุน้ แต่อยา่งใด 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

เขยีนท ี
Written at 

วนัท ี เดอืน พ.ศ 
Date Month Year 

(1) ขา้พเจา้ สญัชาต ิ อยู่บ้านเลขท ี 
I/We Nationality Residing at 

ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 

Road Tambol/Sub District Amphur/District Province Postal Code 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
Being a shareholder of Thai Optical Group Public Company Limited (the Company), 

โดยถอืหุน้จาํนวนทงัสนิรวม หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง ดงันี 
Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows: 

หุน้สามญั หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง 
Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes 

หุน้บุรมิสทิธ ิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง 
Preferred share shares and have the right to vote equal to votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
Hereby appoint (please choose one option) 

1) อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท ี
Age years, Residing at 

ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรอื 
Road Tambol/Sub District Amphur/District Province Postal Code , or 

2) อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท ี
Age years, Residing at 

ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรอื 
Road Tambol/Sub District Amphur/District Province Postal Code , or 

3) อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท ี
Age years, Residing at 

ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
Road Tambol/Sub District Amphur/District Province Postal Code 

คนหนึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพอืเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจําปี 2566 ในวนัท ี5 เมษายน 2566  เวลา 
10.00 น. ผา่นสอือเิลก็ทรอนิกสห์รอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา สถานทหีรอืวธิกีารเขา้ประชมุอนืดว้ย 

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023  Annual General Meeting of shareholders on April 5 ,2023, at 10.00 hrs., through an 
electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned. 

กจิการใดทผีูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุนนั ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having carried out by myself/ourselves. 

ลงนาม/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 

ลงนาม/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

ลงนาม/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

ลงนาม/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

อาการแสตมป์ 

20 บาท 

Affix Baht 20 

Duty Stamp 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

เขยีนท ี
Written at 

วนัท ี เดอืน พ.ศ 
Date Month Year

(1) ขา้พเจา้ สญัชาต ิ อยู่บ้านเลขท ี 
I/We Nationality Residing at 

ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
Road Tambol/Sub District Amphur/District Province Postal Code 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
Being a shareholder of Thai Optical Group Public Company Limited (the Company), 

โดยถอืหุน้จาํนวนทงัสนิรวม หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง ดงันี 
Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows: 

หุน้สามญั หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง 
Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes 

หุน้บุรมิสทิธ ิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง 
Preferred share shares and have the right to vote equal to votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถ้อืหุน้สามญัสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัได้ โดยมรีายละเอยีดกรรมการอสิระของบรษิทั ปรากฏตามสงิทสี่งมาดว้ย 9) 
Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Director of which details as shown in Enclosure 9) 

1) นาย สงิห ์ตงัทตัสวสัด ิ อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขท ี 59 
Mr. Singh Tangtatswas Age years, Residing at 

ถนน สุขมุวทิ64 ตาํบล/แขวง บางจาก อาํเภอ/เขต พระโขนง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10260 หรอื 
Road      sukhumvit64 Tambol/Sub District Bangchak District Prakanong Province Bangkok  Postal Code , or 

2) นาย ไพรชั เมฆอาภรณ์ อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขท ี 237/67 
Mr. Phairuch Mekarporn  Age years, Residing at 

ถนน พหลโยธนิ 32 ตาํบล/แขวง ลาดยาว อาํเภอ/เขต จตุจกัร จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10900 หรอื 
Road Phahonyothin32 Tambol/Sub District Ladyao District Chatuchak  Province Bangkok Postal Code , or 

3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขท ี
Age years, Residing at 

ถนน ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์
Road Tambol/Sub District Amphur/District Province Postal Code 

คนหนึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพอืเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจําปี 2566 ในวนัท ี5 เมษายน  2566  เวลา 
10.00 น. ผา่นสอือเิลก็ทรอนิกสห์รอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา สถานทหีรอืวธิกีารเขา้ประชมุอนืดว้ย 

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023  Annual General Meeting of shareholders on April 5 ,2023, at 10.00 hrs., through an 
electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงันดีงันี 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที 1 เรอืง  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี19/2565 ผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เมอืวนัท ี7 เมษายน 2565 
Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 19/2022 which was held on April 7, 2022 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปี สนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2565 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัช ี
Agenda 3 To approve the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income ended 31st December 2022 together with the Auditor’s Report 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

อาการแสตมป์ 

20 บาท 

Affix Baht 20 

Duty Stamp 
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วาระที 4 เรอืง  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสุทธแิละการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ ประจาํปี 2565 และวนักาํหนดรายชอืผูม้สีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) 
Agenda 4 To approve the allocation of net profits and annual dividend payment for 2022, and to fix the Record Date for the right to receive dividends 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที 5 เรอืง  พจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2566 
Agenda 5 To approve the appointment of auditor(s) and the audit fee for 2023 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที 6 เรอืง พจิารณาเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทคีรบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
Agenda 6 To approve the appointment of directors to replace the directors retiring by rotation 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

การแต่งตงักรรมการทงัชดุ 
To elect all nominated directors 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
      Approve  Disapprove  Abstain 
การแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล ดงันี 
The appointment of certain director as follows: 

1. รศ.ดร.วชิา  จวิาลยั
Assoc. Prof. Dr. Wicha Jiwalai 

  เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2. นายบรรจง  จติตแ์จง้
Mr. Banchong Chitchang

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

3. นาย พอล ไบรอนั ฟัสซี
Mr. Paul Bryan Fussey

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

4. นาย เดวดิ แอนดรูว ์ครอส
Mr. David Andrew Cross

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที 7 เรอืง  พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย และโบนสัประจาํปี 2566 
Agenda 7 To approve the fixing of directors’ remuneration and bonus for 2023 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที 8 เรอืง พจิารณาเรอืงอนืๆ (ถา้ม)ี 
Agenda 8 Other matters (if any) 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทไีม่เป็นไปตามทรีะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉันทะนใีหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนนัไม่ถกูต้องและไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ใน
ฐานะผูถ้อืหุน้ 
Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this Form of Proxy shall be invalid and shall not regarded as the 
vote in mu/our capacity as the shareholder. 

(6) ในกรณีทขีา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีททีปีระชมุมกีารพิจารณาหรอืลงมตใินเรอืงใดนอกเหนือจากเรอืงทรีะบุไว้
ขา้งตน้  รวมถงึกรณีทมีกีารแก้ไขเปลยีนแปลงหรอืเพมิเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
In case that I/we have not specified my/our voting intentions any agenda item or not clearly specified or in the case that the meeting considers or passes resolutions on 
any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on 
my/our behalf as he/she may deem it appropriate in all respects. 

กจิการใดทผีูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทผีูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทขีา้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถอืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
For any act(s) or performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by me in all respects except for the vote of the proxy which is 
not in accordance with my/our voting intentions expressed in this Proxy Form. 

ลงนาม/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 

ลงนาม/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

ลงนาม/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

ลงนาม/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

หมายเหตุ 

1) ผูถ้อืหุน้ทมีอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number of shares to several proxies for

splitting votes.

2) วาระเลอืกตงักรรมการสามารถเลอืกตงักรรมการทงัชดุหรอืเลอืกตงักรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors can be elected.

3) ในกรณีทมีวีาระทจีะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทรีะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพมิเตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอื
มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ
In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Enclosure Form B. attached herewith to specify

the additional agenda item(s).
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
The proxy is granted by a shareholder of Thai Optical Group Public Company Limited. 

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้นประจาํปี 2566 ในวนัท ี5 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผา่นสอือเิลก็ทรอนิกส์ 
For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 on April 5, 2023 at 10.00 hrs. through an electronic media platform. 

วาระที เรอืง 
Agenda 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที เรอืง 
Agenda 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที เรอืง 
Agenda 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที เรอืง 
Agenda 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที เรอืง 
Agenda 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที เรอืง พจิารณาแต่งตงักรรมการ (ต่อ) 
Agenda To consider and approve the appointment of directors (Continued) 

ชอืกรรมการ 
Name of director 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ชอืกรรมการ 
Name of director 
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  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ชอืกรรมการ 
Name of director 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ชอืกรรมการ 
Name of director 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ชอืกรรมการ 
Name of director 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ลงนาม/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 

ลงนาม/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

ลงนาม/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

ลงนาม/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
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ข้อมูลกรรมการอสิระทบีริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

นายสิงห์ ตงัทตัสวสัด ิ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ :   80 
วนัทไีด้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการ :  20 กมุภาพนัธ์ 2547 

จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท  18 
(นับรวมจาํนวนปีกรณีได้รับการแต่งตงัในวาระนี) : 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วนัท ี18 มกราคม 2566 :  ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษา : 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงินการธนาคาร Wharton School of Finance and Commerce, University of
Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : 
FGP: Financial Institutions Governance Program รุ่น 2/2554
MIA: Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 6/2552
DCP: Director Certification Program รุ่น 0/2545

การพฒันาด้านการจดัการ : 
Executive Development Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
Management Development Program, Wharton School of Finance and Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา
การประชุมร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียน จดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต.), 2564
สมัมนา Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director:
Experiences from Fraud Cases 2563, จดัโดย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(กลต.) ร่วมกบัสถาบนัส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD)

ประวตักิารทาํงาน : 
2547 – ปัจจุบัน  บมจ. ไทยออพตคิอล กรุ๊ป 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2548 – 2556 บมจ. ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน  
กรรมการอิสระ 

2545 – 2553 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ทีปรึกษาศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจด
ทะเบียน 

2542 – 2544 บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

2539 – 2542 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กรรมการและผูจ้ดัการ 

2534 – 2539 บริษัท สยามเซลลูโลส จาํกดั 
กรรมการผูจ้ดัการ 

2529 – 2539 สมาคมอุตสาหกรรมเยือกระดาษและกระดาษไทย 
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กรรมการและเหรัญญิก  
บริษัทเงนิทุนหลกัทรัพย์ สินอุตสาหกรรม จาํกดั 
กรรมการ 
บมจ. เยือกระดาษสยาม  
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

2523 – 2529      บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและวางแผน 

2521 – 2523      สํานักงานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั 
ผูอ้าํนวยการกองวางแผนการคลงั 

2511 – 2521      สํานักงานเศรษฐกจิการคลงั  กระทรวงการคลงั 
เศรษฐกรโท-เศรษฐกรเอก 

ตาํแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:    ไม่มี 
ตาํแหน่งในบริษัททเีกยีวโยงกบัธุรกจิบริษัท:   ไม่มี 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนๆ :    มี 

 บมจ. กรุงเทพประกนัภัย 
กรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
กรรมการ 

ตาํแหน่งในบริษัททไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอืนๆ :   มี 
 บจ. การแพทย์ สุขุมวทิ 62 

กรรมการ 
 บจ. กาญจนทตั 

กรรมการ 
ข้อพพิาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทผ่ีานมา :  ไม่มี 
สถิตกิารเข้าร่วมประชุมประจาํปี 2565 

 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  1/1 ครัง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   4/4ครัง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก 1/1 ครัง 

โดยไม่มีฝ่ายจดัการและผูต้รวจสอบภายในเขา้ร่วม 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั   8/8 ครัง 
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นาย ไพรัช เมฆอาภรณ์   
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

อายุ :        77 
วนัทไีด้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการ :    20 กมุภาพนัธ์ 2547 
จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท    16 
(นับรวมจาํนวนปีกรณีได้รับการแต่งตงัในวาระนี) : 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วนัท ี18 มกราคม 2566:  ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษา : 

 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครืองกล California State University, Long Beach, U.S.A.  
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : 
 Advanced ACP: Advanced Audit Committee Program รุ่น 1/2552 
 ACP: Audit Committee Program รุ่น 17/2550 
 DCP: Director Certification Program รุ่น 81/2549 

การพฒันาด้านการจดัการ : 
 Advanced Management Program: The International Senior Managers’ Program, Harvard University, Graduated 

School of Business Administration, U.S.A.  
 การประชุมร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียน จดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต.), 2564 
 สมัมนา Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director: 

Experiences from Fraud Cases 2563, จดัโดย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(กลต.) ร่วมกบัสถาบนัส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 สมัมนา Independent Directors’ Forum 1/2019 - “Tips and Tricks for Dealing with Question in AGM”, สถาบนั
ส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 สมัมนา ความยงัยนืของธุรกิจดิจิทลั: รู้ใหไ้ว ใชใ้หเ้ป็น 2562, บจก. สาํนกังาน อีวาย 
 สมัมนา Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2560, สถาบนัส่งเสริมกรรมการบริษทั

ไทย (IOD) 
 สมัมนา ธุรกิจในยคุแห่งความผนัแปรผิดปกติ 2560, บจก. สาํนกังาน อีวาย 

ประวตักิารทาํงาน : 
2557 – ปัจจุบัน      บมจ.ไทยออพตคิอล กรุ๊ป 

กรรมการตรวจสอบ 
2547 – ปัจจุบัน      บมจ.ไทยออพตคิอล กรุ๊ป 

กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2550 – ปัจจุบัน      บริษัท ททีดีบับลวิ จาํกดั (มหาชน) 
       กรรมการอิสระ 

      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      กรรมการบริหารความเสียงและบรรษทัภิบาล 

2550 – 2563      บริษัท ททีดีบับลวิ จาํกดั (มหาชน) 
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ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการบรรษทัภิบาล 

2550 – 2563 บริษัท ประปาปทุมธานี จาํกดั 
ประธานกรรมการ 

2547 – 2557 บมจ.ไทยออพตคิอล กรุ๊ป 
กรรมการกาํหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจ 

2539 – 2546 บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จาํกดั 
บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จาํกดั 
บริษัท กระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จาํกดั 
กรรมการผูจ้ดัการ 

2532 – 2539 บริษัท ผลติภณัฑ์กระดาษไทย จาํกดั 
บมจ. กระดาษสหไทย 
กรรมการผูจ้ดัการ 

ตาํแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:  ไม่มี 
ตาํแหน่งในบริษัททเีกยีวโยงกบัธุรกจิบริษัท: ไม่มี 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนๆ :  มี 

บมจ. ทีทีดบับลิว
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสียงและบรรษทัภิบาล

ตาํแหน่งในบริษัททไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอืนๆ :  ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทผ่ีานมา : ไม่มี 
สถิตกิารเข้าร่วมประชุมประจาํปี 2565 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 1/1 ครัง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก 1/1 ครัง
โดยไม่มีฝ่ายจดัการและผูต้รวจสอบภายในเขา้ร่วม
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 4/4 ครัง 
และกาํหนดค่าตอบแทน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั 8/8 ครัง 
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คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษทั กาํหนดคุณสมบติัของ “กรรมการอิสระ” ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ คณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เรืองคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ดงันี 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย
บริษทัร่วม หรือบริษทัทีเกียวขอ้ง ทงันีใหน้บัหุน้ทีถือโดยผูที้เกียวขอ้งดว้ย

2) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือน
ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัทีเกียวขอ้ง ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี
ก่อนการไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั ทงันี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการ
อิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือทีปรึกษาของส่วนราชการ

3) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็น
ญาติสนิท บิดา มารดา คู่สมรส พีนอ้ง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร กรรมการบริษทั ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลทีไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร กรรมการ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัใหญ่ และบริษทัยอ่ย

4) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ผลประโยชน์ หรือส่วนไดส่้วนเสียอืนใด ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทงัใน
ดา้นการเงินและบริหารงาน ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นทีมีนยัสาํคญั เวน้แต่จะพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย   บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ หรืออาจมีส่วนไดส่้วนเสียอืนใด หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัทีเกียวขอ้ง ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม เวน้แต่ไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนการไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั

6) เป็นกรรมการทีไม่ไดเ้ป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงไดรั้บค่าบริการหรือค่าตอบแทนอืนใดเกินกวา่
2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ ทางผลประโยชน์
หรืออาจมีส่วนไดส่้วนเสียอืนใด หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม
หรือบริษทัทีเกียวขอ้ง ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนการไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั

7) ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัขึนเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้
ซึงเป็นผู ้เกียวข้องกับผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึงอาจได้รับแต่งตังขึนเป็นตัวแทนเพือรักษา
ผลประโยชน์ของกรรมการของบริษทัฯ หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยัสาํคญักบักิจการของบริษทัฯ หรือ
เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัอืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยัสาํคญักบักิจการของบริษทัฯ

9) ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าทีทีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ



ผู้ถือหุ้น

ประชุมดว้ยตนเอง มอบฉันทะให้ผูอื้น (ก), (ข) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
(ข) มอบฉันทะ (ค) ผูถื้อหุ้นส่งเอกสาร

ลงทะเบียนไปทีบริษทั

e-Registration
(ลงทะเบียนผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting)

Registration ในรูปแบบ Manual 
(บริษทัจดทะเบียนลงทะเบียนแทนผูถื้อหุ้น)

เอกสารทีตอ้งใช ้: ระบุไวต้ามสิงทีส่งมาดว้ย 7

ลงทะเบียนยนืยนัตวัตน ไดที้ link : 
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=go%2bR1g
ZZuLPjwPkHvpyhZvgZNwyM3c93KIRlUAaFEfnl9v2COoihy

A%3d%3d
ตงัแต่วนัที 27 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น. ถึงวนัที 5 เมษายน 

2566 เวลา 12:00 น. 

ส่งเอกสารมายงับริษทั
1. ทางอีเมล: companysecretary@thaiopticalgroup.com
2. ทางไปรษณียม์าที:  สาํนกัเลขานุการบริษทั  บริษทั ไทย

ออพติคอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ เลขที
15/5 หมู่ 6 ถนนบางบวัทอง-สุพรรณบุรี ตาํบลละหาร 
อาํเภอบางบวัทอง นนทบุรี 11110 

ภายในวนัที 3 เมษายน 2566

บริษทัตรวจสอบขอ้มูลเพอืยนืยนัตวัตน 
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม หรือลงคะแนนให้

ตามทีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ
บริษทัตรวจสอบขอ้มูลผูถื้อหุ้นเพืออนุมติัการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม

ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งหรือ
เอกสารไม่ครบถว้น

ผูถื้อหุ้นไดรั้บยนืยนัการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นผา่นทางอีเมล โปรดรักษา Username และ Password สาํหรับเขา้ร่วมประชุม

วนัประชุมผูถื้อหุ้น (e-Meeting) ผูถื้อหุ้นเขา้สู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting (log in) ไดที้ link : https://portal.eservice.set.or.th ตงัแต่เวลา 09:00 น. 

ผูถื้อหุ้นใชฟั้งกช์นั e-Question สาํหรับเขา้คิวเพือถามคาํถาม (ส่งคาํถามล่วงหนา้) ผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผูถื้อหุ้นใชฟั้งกช์นั e-Voting สาํหรับลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting

จบการประชุม e-Meeting

คู่มือการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meetingสําหรับผู้ถือหุ้น

สิงทีแนบมาดว้ย 10
วธีิการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565, วธีิการถามคาํถามระหว่างการประชุม และวธีิการออกเสียงลงคะแนนผ่าน

ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-AGM)

41
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หนงัสือแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
วนัที 5 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น. 

ถ่ายทอดจากหอ้งออพติคแกลเลอรี บริษทั อุตสาหกรรมแวน่ตาไทย จาํกดั หรือ TOC (บริษทัยอ่ย) 

เขยีนท ี
Written at 

วนัท ี เดอืน พ.ศ 
Date Month Year 

(1) ขา้พเจา้ สญัชาต ิ
I/We Nationality 

เลขทบีตัรประจาํตวัประชาชน วนั/เดอืน/ปีเกดิ 
Passport Number  Date of Birth 

อยู่บา้นเลขท ี ถนน ตําบล/แขวง 
Residing at Road Tambol/Sub District 
อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์
Amphur/District Province Postal Code 
เบอรโ์ทรศพัท ์(ใชใ้นการรบัหมายเลข OTP ในการลงทะเบยีนและ log-in) 
Mobile Phone Number (for receiving two-factor identification) 
อเีมล (ใชใ้นการรบั username และ password) 
E-Mail (for receiving username & password) 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
Being a shareholder of Thai Optical Group Public Company Limited (the Company),   

โดยถอืหุน้จาํนวนทงัสนิรวม   หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง 
ดงันี 
Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes 
as follows: 

หุน้สามญั หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง 
Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes 

หุน้บุรมิสทิธ ิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง 
Preferred share shares and have the right to vote equal to votes 

(3) มคีวามประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2566 (ครงัท ี20/2566) ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ในวนัและเวลา และ
วธิกีารตาม ทรีะบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม โดยขา้พเจา้ไดอ่้านและตกลงผกูพนัตามขอ้ตกลงและเงอืนไขการใชบ้รกิาร DAP e-
Shareholder Meeting ตามเอกสารทแีนบมาดว้ย 
Wish to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (No. 20/2023) via electronic mean on the date and 
time and according to the method specified in the invitation letter for the meeting. I have read and agree to be bound 
by the terms and conditions of use of the DAP e-Shareholder Meeting service in the attached document. 

ลงนาม ผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed Shareholder / Proxy    
( ) 
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คาํบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบญัญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ของบริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

วนัที 5 เมษายน 2566  เวลา 10:00 น. เป็นตน้ไป 

บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญติัการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีหน้าทีในการแจง้ประกาศความเป็นส่วนตวั สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) นี ให้ผูถื้อหุ้น และ/หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะ (“ผูถื้อหุ้น”) ในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

1. ข้อมูลส่วนบุคคล: บริษทัจาํเป็นตอ้งจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุ้น เพือประโยชน์ในการจดัการประชุม E-AGM และการเขา้
ร่วมการประชุมของผูถื้อหุ้น ดงันีขอ้มูลส่วนบุคคลทวัไป ได้แก่ ชือ นามสกุล อายุ ทีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ เลขบตัรประจาํตวั
ประชาชน เลขทีบญัชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผูถื้อหลักทรัพย  ์ภาพเคลือนไหว เสียง หรือทงัเสียงและ
ภาพเคลือนไหวจากการบนัทึกวีดีโอ หรือจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจากการถ่ายทอดผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วย
วิธีการอืนใดทีบริษทัไดจ้ดัเตรียมไว ้รวมถึงขอ้มูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ 

2. วัตถุประสงค์และฐานตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: บริษทัประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุ้นตาม
วตัถุประสงคแ์ละฐานตามกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัต่อไปนี 
2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าทีตามกฎหมาย 
บริษทัเก็บและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุ้นตามขอ้ 1 เพือเรียก จดัให้มี และดาํเนินการประชุม E-AGM ซึงรวมถึงการยนืยนัตวัตน
ของผูถื้อหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง และเพือดาํเนินการใด ๆ เพือให้เป็นไปตามมติทีประชุม E-AGM รวมถึงการอืนใด
เพือให้เป็นไปตามกฎหมายหรือเพือให้เป็นไปตามคาํสังของหน่วยงานภาครัฐทีมีอาํนาจ ไดแ้ก่ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงดิจิทลัเพือเศรษฐกิจและสังคม เรืองมาตรฐานการรักษาความมนัคงปลอดภยัของการประชุมผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2563 และกฎหมายอืนใดทีเกียวขอ้ง เป็นตน้ หากท่านไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลทีจาํเป็น บริษทัอาจไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ทีตามกฎมายได ้ซึงอาจเป็นเหตุให้ท่านไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทีควรจะได ้
2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย 
บริษทัเก็บและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุ้นตามขอ้ 1 เพือใชใ้นการจดัทาํบนัทึกรายงานการประชุม E-AGM และเป็นหลกัฐานใน
การเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น รวมถึงเพือการใด ๆ ตามจาํเป็นทีเกียวขอ้งอนัเป็นประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทัและบุคคลอืน 
โดยไม่เกินขอบเขตทีผูถื้อหุ้นสามารถคาดหมายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

3. แหล่งทีมาของข้อมูลส่วนบุคคล: บริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูถื้อหุ้นโดยตรงและจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จาํกดั ซึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั 

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: บริษทัจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุ้นไวต้ลอดระยะเวลาทีจาํเป็นตอ้งใช้ขอ้มูล เพือให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงคที์กล่าวขา้งตน้ทงันี บริษทัคาดวา่จะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัตงัแต่วนัทีบริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วน
บุคคลของผูถื้อหุ้น เมือพน้ระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจะทาํลาย หรือ ทาํให้ขอ้มูลนนัไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้

5. การเปิดเผย การโอนข้อมูลส่วนบุคคล: บริษทัอาจเปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยงับุคคล หรือ หน่วยงานทีเกียวขอ้ง
เช่น ผูใ้ห้บริการหรือผูรั้บจา้งของบริษทัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการประชุม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจดัเก็บขอ้มูล หรือดูแล
เวบ็ไซต ์ตลอดจนผูต้รวจสอบบญัชีทีปรึกษากฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือเจา้หน้าทีผูมี้อาํนาจหน้าทีตามกฎหมาย ทงันีบริษทัจะ
เปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผูใ้ห้บริการหรือผูรั้บจา้งเท่าทีจาํเป็นต่อการให้บริการเท่านนั และจะดาํเนินการเพือให้
ผูใ้ห้บริการหรือผูรั้บจา้งไม่ใชข้อ้มูลของท่านเพือวตัถุประสงคอื์น 
นอกจากนี บริษทัอาจมีการเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ โดยหากเป็นกรณีทีบริษทัตอ้งขอความยินยอม
จากท่านสาํหรับการเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ บริษทัจะดาํเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อน 
และบริษทัจะดาํเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑที์กฎหมายกาํหนด  

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล: เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเขา้ถึงและขอรับสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุ้น สิทธิในการ
คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง สิทธิทีจะขอให้ลบขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผูถื้อหุ้นภายใตร้ะยะเวลาจดัเก็บ สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอให้ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของผู ้
ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลอืน และสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการผูเ้ชียวชาญ  

7. ช่องทางการติดต่อ: หากผูถื้อหุ้นตอ้งการจะติดต่อ หรือตอ้งการสอบถามขอ้มูลเกียวกบัรายละเอียดการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
หรือดาํเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษทั ทางอีเมล: CS@togPLC.onmicrosoft.com หรือส่งจดหมายมาที บริษทั ไทย
ออพติคอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) สาํนกัเลขานุการฯเลขที 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบวัทอง-สุพรรณบุรี ตาํบลละหาร อาํเภอบางบวัทอง 
นนทบุรี 11110 หรือติดต่อเจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทางอีเมล: data.privacy@thaiopticalgroup.com 


