
วัันพฤหััสบดีีที่ี� 8 เมษายน 2021 เวัลา 10:00 น. เป็็นต้้นไป็ 
ผ่่านระบบจััดีการป็ระชุุม (e-AGM) ของบริษััที่ ดีิจัิที่ัล แอคเซส แพลต้ฟอร์ม จัำากัดี 

ซ่�งเป็็นบริษััที่ย่่อย่ของต้ลาดีหัลักที่รัพย่์แหั่งป็ระเที่ศไที่ย่ 
โดีย่ที่่านผ่้้ถืือหัุ้นสามารถืเข้าร่วัมการป็ระชุุมไดี้ผ่่านที่างระบบอิเล็กที่รอนิกส์เที่่านั�น 

ถื่าย่ที่อดีจัากหั้องออพต้ิกแกลเลอร่� บริษััที่ อุต้สาหักรรมแวั่นต้าไที่ย่ จัำากัดี หัรือ TOC 
ต้ั�งอย่้่ที่ี� 61/9 หัม้่ที่ี� 5 ถืนนบางบัวัที่อง-สุพรรณบุร่ ต้ำาบลละหัาร อำาเภอบางบัวัที่อง จัังหัวััดีนนที่บุร่ 11110

หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ครั�งที่่� 18/2021 ผู้่านัระบบอิเล็็กที่รอนัิกสื์
บริิษััท ไทยออพติิคอล กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน)



บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จำ�กัด (มห�ชน)2



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2021 3

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	8	มีนาคม	2021
   
เรื่อง	 	 	 	 	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	18	ประจำาปี	2021	ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน	 	 	 	 	 ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย	 	 1.	 สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	17/2020
	 	 	 	 	 	 2.	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1	One	Report)	ในรูปแบบ	QR	Code
	 	 	 	 	 	 	 พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ	สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2020
	 	 	 	 	 	 3.	 รายนามผู้สอบบัญชี	และค่าสอบบัญชี	
	 	 	 	 	 	 4.	 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในวาระที่	6	
	 	 	 	 	 	 5.	 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	
	 	 	 	 	 	 6.	 ข้อบังคับบริษัทฯ	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	
	 	 	 	 	 	 7.	 หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)	
	 	 	 	 	 	 8.	 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ	ข.	
	 	 	 	 	 	 9.	 รายละเอียดและคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
	 	 	 	 	 	 10.	แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1	One	Report)	(รูปเล่ม)
	 	 	 	 	 	 11.	วิธีการและรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการบริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	(บริษัทฯ)	ได้มีมติเมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์		
2021	ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	18	ประจำาปี	2021	ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	โดยผู้ให้บริการด้านระบบจัดการประชุม	
(e-AGM)	คือ	บริษัท	ดิจิทัล	แอคเซส	แพลตฟอร์ม	จำากัด	(บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	ซึ่งจะจัดการประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่  8  เมษายน  2021 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป	โดยถ่ายทอดจากห้องออพติกแกลเลอรี่	บริษัท	อุตสาหกรรม
แวน่ตาไทย	จำากดั	หรือ	TOC	ตัง้อยูท่ี	่61/9	หมูท่ี	่5	ถนนบางบวัทอง-สพุรรณบรุ	ีตำาบลละหาร	อำาเภอบางบวัทอง	จงัหวดันนทบรุ	ี
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2020 วันที่ 15 กรกฎาคม 2020

วัตถุประสงค์และเหตุผล:
บริษัทฯ	ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	17	ประจำาปี	2020	เมื่อวันที่	15	กรกฎาคม	2020	ซึ่งได้
ส่งสำาเนารายงานการประชมุดังกลา่วให้ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและต่อกระทรวงพาณชิย์ภายใน
ระยะเวลาตามทีก่ฎหมายกำาหนด	จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น	ครั้งที่	17	ประจำาปี	2020	เมื่อวันที่	15	กรกฎาคม	2020

ความเห็นของกรรมการ:
รายงานมีความถูกต้องครบถ้วน	เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2: รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2020 ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2020  
(แบบ 56-1 One Report)

วัตถุประสงค์และเหตุผล:
เพื่อรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	และการเปลี่ยนแปลงท่ีสำาคัญซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปี	2020	ตาม
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	2020	(แบบ	56-1	One	Report)	ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
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ความเห็นของกรรมการ:
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในรอบปี	2020

ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2020 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล:
เพือ่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั	พ.ศ.	2535	ซึง่บรษิทัฯ	ตอ้งจดัทำางบแสดงฐานะการเงนิ	
และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำาปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2020	เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ		ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	2563	(แบบ	56-1	One	Report)

ความเห็นของกรรมการ:
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี
สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2020	 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต	และได้ผ่าน
การพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้และเหน็ควรใหรั้บทราบรายงานของผูส้อบบญัชีตามทีเ่สนอ

การลงมติ:
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4: พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกำาไรสุทธิและการจ่ายเงินปนัผลของบรษิทัฯ ประจำาป ี2020 และวันกำาหนด
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)

วัตถุประสงค์และเหตุผล:
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	มีนโยบายกำาหนดว่า	“จ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ของ
กำาไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำารองต่างๆ	ทุกประเภทที่กฎหมายและตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ	ได้
กำาหนดไว้”	เพื่อเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว	ตามผลประกอบการของบริษัทฯ	ประจำาปี	2020	บริษัทฯ	มี
กำาไรสุทธิตามงบการเงินรวม	68.78	ล้านบาท	โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา
ดังตารางต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ปี  2021

(งบการเงินรวม)
ปี  2020

(งบการเงินรวม)
ปี  2019

(งบการเงินรวม)

1.	กำาไรสุทธิ 68.78	ล้านบาท 132.13	ล้านบาท 146.03	ล้านบาท

2.	หักสำารองตามกฎหมาย	5% ---		ล้านบาท ---		ล้านบาท ---		ล้านบาท

3.	กำาไรสุทธิหลังหักสำารองตาม 
กฎหมาย

68.78	ล้านบาท 132.13	ล้านบาท 146.03	ล้านบาท

4.	จำานวนหุ้น 474.32		ล้านหุ้น 474.32		ล้านหุ้น 474.32		ล้านหุ้น

5.	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี 0.12	บาท/หุ้น 0.25	บาท/หุ้น 0.28	บาท	/	หุ้น

6.	เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล งดจ่าย 0.10	บาท/หุ้น 0.06	บาท	/	หุ้น

7.	เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย 0.12	บาท/หุ้น 0.15	บาท/หุ้น 0.22	บาท	/	หุ้น

8.	รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 56.92	ล้านบาท 118.58	ล้านบาท 132.81	ล้านบาท

9.	อัตราการจ่ายเงินปันผล 83	% 90% 91		%
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ความเห็นของกรรมการ:
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไร	และการจ่ายเงินปันผลปี	2020	ดังนี้	
1.	 รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ
2.	 ไม่ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิเนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ	มีทุนสำารองครบตามที่กฎหมายกำาหนดแล้ว		
3.	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำาปี	2020	ในอัตราหุ้นละ	0.12	บาท	จำานวน	 
	 474.32	ล้านหุ้น	รวมเป็นเงิน	56.92	ล้านบาท	โดยมีรายละเอียดการจ่ายปันผลดังนี้

(1)	เงินปันผลจ่ายจำานวน	23.72	ล้านบาท	หรือเท่ากับ	0.05	บาทต่อหุ้น	 เป็นการจ่ายจากเงิน 
	 ปันผลที่จัดสรรมาจากกำาไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ	0
(2)	เงินปันผลจ่ายจำานวน	9.49	ล้านบาท	หรือเท่ากับ	0.02	บาทต่อหุ้น	 เป็นการจ่ายจากเงินปันผล 
	 ที่จัดสรรมาจากกำาไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ	20	
(3)	เงินปันผลจ่ายจำานวน	23.72	ล้านบาท	หรือเท่ากับ	0.05	บาทต่อหุ้น	เป็นการจ่ายจากเงินปันผล 
	 ที่จัดสรรมาจากกำาไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ	30
(4)	การจ่ายเงินปันผลดังข้างต้นมีวันกำาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล	(Record	date)	ในวันพุธท่ี	 
	 21	เมษายน	2021	และ
(5)	กำาหนดวันที่จ่ายปันผลในวันศุกร์ที่	7	พฤษภาคม	2021

การลงมติ:
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนประจำาปี 2021

วัตถุประสงค์และเหตุผล:
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	ซึ่งกำาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	ทุกปี		(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	3)

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ:
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้	บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมเป็น	ผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ประจำาปี	2021	เนื่องจากมีมาตรฐานการทำางานที่ดี	มีความเชี่ยวชาญ
ในการสอบบัญชี	รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา	นอกจากนี้	 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับ
ปรมิาณงานและอตัราคา่สอบบญัชขีองบริษทัจดทะเบยีนอืน่ในระดบัเดยีวกนัแลว้	เห็นวา่	บริษทั	สำานกังาน	
อีวาย	จำากัด	มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นของกรรมการ:
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญตัมิหาชนจำากดั	พ.ศ.	2535	ซึง่กำาหนดใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้	แตง่ตัง้ผู้
สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ	ทุกปี	โดยการพิจารณาและ	นำาเสนอของคณะ
กรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก	บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	
ประจำาปี	2021	ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
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รายชื่อ
เลขทะเบียน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบบัญชี TOG

1.		นางสาวศิริวรรณ	นิตย์ดำารง 5906 2018	-	ปัจจุบัน	หรือ

2.		นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิิ 4799	 2015-2017	หรือ

3.		นางสาวกมลทิพย์	เลิศวิทย์วรเทพ 4377	 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

ทัง้นี	้ผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ทีเ่สนอมาขา้งต้นนัน้	ไมม่คีวามสัมพนัธห์รือสว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษิทัฯ/	บริษัท
ย่อย/	กรรมการ/	ผู้บริหาร/	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	แต่อย่างใด	บริษัทฯ	จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่ง
ตัง้บรษิทั	สำานกังาน	อวีาย	จำากดั	เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	ปี	2021	ตอ่ไปอกีหนึง่วาระ	
โดยมีค่าธรรมเนียมสอบบัญชีรวม	3	บริษัทฯ	จำานวน	2,470,000	บาท	(สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)	
เทียบเท่ากับปีก่อนหน้า

การลงมติ:
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: 
เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั	พ.ศ.	2535	และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้	22	กำาหนด
ให้กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีในอัตราหนึ่งในสามของ
จำานวนกรรมการทัง้หมด		ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นป	ี2021	มกีรรมการท่ีครบกำาหนดออกตามวาระ
จำานวน	4	คน	ได้แก่	(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	4)

	 	 1.	 ดร.สว่าง	ประจักษ์ธรรม	 	 	 	 3.	 นายธรณ์	ประจักษ์ธรรม
	 	 2.	 นายสาโรจน์	ประจักษ์ธรรม	 	 	 4.	 นางสาววิจิตต์	ทวีปรีชาชาติ

อนึง่	บริษทัฯ	ขอเรียนวา่ตามทีไ่ดเ้ปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระและเสนอรายชือ่บคุคลเพือ่ดำารงตำาแหนง่
เป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	ถึง	31	ธันวาคม	2020	นั้น	ไม่มีผู้ถือ
หุ้นเสนอบุคคลใด	ๆ	เพื่อเข้ารับการพิจารณา

ความเห็นของกรรมการ: 
คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนซึง่ไมร่วม
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่ากรรมการทั้ง	4	คน	เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม	ไม่มี	ลักษณะต้อง
ห้ามตามข้อกำาหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง	ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ	ระมัดระวังของ
คณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ท่ีมีความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์	และมีคุณสมบัติที่เหมาะ
สมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท	คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง	

การลงมติ: 
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง
หุ้นต่อหนึ่งเสียง
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ระเบียบวาระที่ 7: พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุยอ่ย และโบนสัประจำาป ี2021

วัตถุประสงค์และเหตุผล: 
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	23	กำาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ	ในรูปของเงิน
รางวัลเบีย้ประชุม	บำาเหน็จ	โบนสั	เบ้ียเล้ียง	และสวสัดกิารตา่ง	ๆ 	ตามระเบียบของบรษิทัหรอื	ผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอืน่	ตามขอ้บงัคับของบริษัทฯ	หรือตามท่ีท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นจะอนมุตั	ิจึงขอให้ท่ีประชมุ
ผู้ถือหุ้นกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี	2021	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ	 โดยคำานึงถึง
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	โดย
ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น	 เพียงพอท่ีจะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้
บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกจิของบรษัิททีว่างไวโ้ดยมกีระบวนการทีโ่ปรง่ใสสรา้งความมัน่ใจให้แกผู้่ถือ
หุน้	จงึเหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยของบริษทัฯ	
และโบนสักรรมการประจำาป	ี2021	รวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ	6.815	ลา้นบาท		(รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย	5)

1.	 ค่าตอบแทนประจำาปี 2021:	พิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	โดยปัจจุบันมีกรรมการ 
	 รวม	12	คน	เห็นควรจ่ายค่าตอบแทนประจำาให้กรรมการ	จำานวนไม่เกิน	5.815	ล้านบาท
2.	 โบนัสกรรมการปี 2021:	 โดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงานในปี	2020	คณะกรรมการสรรหาและ 
	 กำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นควรให้บริษัทฯ	ตอบแทนกรรมการด้วยโบนัสประจำาปี	จำานวน 
	 ไม่เกิน	1.0	ล้านบาท
3.	 ผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากสวัสดิการพนักงานบริษัท:	ไม่มี

ความเห็นของกรรมการ: 
เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการของบริษัทฯ	รวมกับ
โบนัสกรรมการประจำาปี	2021	เป็นจำานวนรวมไม่เกิน	6.815	ล้านบาท	ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองโดยคำานึงถึงความเหมาะสมต่างๆ	อย่างครบถ้วนแล้ว

การลงมติ: 
ตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจำากดั	พ.ศ.2535	มาตรา	90	วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	

ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
—
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 โดยมี	บริษัท	ดิจิทัล	แอคเซส	

แพลตฟอร์ม	จำากัด	(บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	เป็นผู้ให้บริการด้านระบบจัดการประชุม	(e-AGM)	ตาม
กำาหนดวัน		เวลา		และวิธีการดังกล่าว	

บรษิทัขอความรว่มมอืผูถ้อืหุน้กรณุาศกึษาเงือ่นไขการลงทะเบยีนเพือ่เขา้ประชมุผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิส	์
ตลอดจนศึกษาวิธีการลงคะแนน	เนื่องจากทางบริษัทจะใช้ระบบ	“Username”	และ	“Password”	ลับเฉพาะบุคคล	ในการลง
ทะเบียนและนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม	ดังนั้น	 ผู้ถือหุ้นต้องผ่านยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมการประชุม	โดยท่านสามารถ
ศกึษารายละเอยีดและวิธีการลงทะเบยีนเข้ารว่มการประชมุได	้(ดงัสิง่ท่ีแนบมาดว้ย	11)	ขอความกรณุาทุกท่านแจ้งความประสงค์
เข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า	
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ในวันประชุมทางบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าใช้	 (log-in)	ระบบเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ได้ตั้งแต่เวลา	08:00	น.	เป็นต้นไป	

อนึง่	ดว้ยเหตผุลเรือ่งความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบคุคล	ระบบไมร่องรับการมอบฉนัทะของบคุคลธรรมดา
ให้แก่บุคคลธรรมดาผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ได้		

ดังนั้น	 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมดว้ยตวัเอง	ทางบรษิทัฯ	ขอความกรณุาใหท้า่นมอบฉนัทะใหแ้กก่รรมการอสิระของบรษิทัฯ	ทีไ่มม่สีว่นไดส้ว่นเสยีในวาระ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ	ดังนี้	

1)	นายบรรจง	จิตต์แจ้ง	และ	
2)	รศ.	ดร.วิชา	จิวาลัย	

โดยการกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น	พรอ้มทัง้ลงลายมอืชือ่ในหนงัสอืมอบฉนัทะ	ตามแบบ	ข.	พรอ้มตดิอากร
แสตมป์	20	บาท	(ดังสิ่งที่แนบมาด้วย	8)	และจัดส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนป้องกันการสูญหายมาที่	“สำานักเลขานุการบริษัท
บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	ที่อยู่	15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี	ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวทอง	
จังหวัดนนทบุรี	11110”	โดยให้ไปรษณีย์ส่งเอกสารให้ถึงบริษัทล่วงหน้า	ภายในวันจันทร์ที่	5	เมษายน	2021

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด	กรุณาติดต่อบริษัทตามช่องท่านดังต่อไปนี้	

1. ไปรษณีย์: 
 
	 “สำานักเลขานุการบริษัท”
	 เลขที่	15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี	ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวทอง	นนทบุรี	11110

2.	 E-mail:	companysecretary@thaiopticalgroup.com

3.	 Line ID:	comsectog

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สว่าง		ประจักษ์ธรรม)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ:	ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่เว็บไซด์	 
(www.thaiopticalgroup.com)	ได้ตั้งแต่วันที่	8	มีนาคม	2021	เป็นต้นไป
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำาปี 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท  ไทยออพติคอล กรุ๊ป  จำากัด (มหาชน)

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 - 12:00 น.
ถ่ายทอดสดจากห้องออพติคแกลเลอรี่ บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำากัด หรือ TOC (บริษัทย่อย)

ผู้เข้าประชุม

1 ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานกรรมการ	

2 นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระ	/	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3 นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอสิระ	/	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน

4 นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ	/	ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

5 รศ.ดร.วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ

6 นายเดวิด				 ครอส กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

7 นายสาโรจน์	 ประจักษ์ธรรม กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

8 นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

9 นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

10 นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการบริหาร	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	(CEO)

11 นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม กรรมการบริหาร	/	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร	(CAO)

ผู้ลาประชุม
1	 นายพอล	 	 	 	 ไบรอัน	ฟัสซี	 	 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ผู้เข้าร่วมประชุม
1	 นายชัยวัฒิน์	 	 	 จิตติคุณ	 	 	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ	(COO)
2	 นางสาวจิรสุดา	 	 สำาเภาทอง		 	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี	และการเงิน	(CFO)
3	 นางสาวสุปัฏบ์		 	 ควรประดิษฐ์	 	 เลขานุการบริษัท
4	 นางสาวนุชจรินทร์	 บุญเสริมสุข	 	 ผู้ชำานาญการ	สำานักตรวจสอบภายใน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำานักงาน อี วาย จำากัด
1	 นางสาวศิริวรรณ	 	 นิตย์ดำารง 
2	 นางสาวจินตนา		 	 อัมพรพะงา		

ท่ีปรึกษากฎหมายจากสำานักกฎหมายสุวกรม์ เอี่ยมดิลก 
1	 นายสุวกรม์	 	 	 เอี่ยมดิลก	
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เริ่มการประชุม	ณ	เวลา	10:00	น.

ดร.สวา่ง	ประจกัษธ์รรม	ประธานกรรมการบรษัิทและประธานในทีป่ระชมุ	(“ประธาน”)	กลา่วตอ้นรบั	และ
ขอบคณุผูถ้อืหุน้และทกุทา่นทีส่ละเวลาอันมีคา่มารว่มประชมุ	พร้อมท้ังไดแ้จง้จำานวนผูถ้อืหุน้และผูม้อบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชมุ	ดงันี้

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2563

วันพุธที่	15	กรกฎาคม	2563	เวลา	10:00	น.

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลการลงทะเบียน ณ เวลาเปิดประชุม
ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมมีดังนี้ (No. of Shareholder attend)

ประเภทผู้ถือหุ้น
(Type of Shareholders)

จำานวนผู้ถือหุ้น
(No. of Shareholders)

จำานวนหุ้น
(No. of Shares)

มาด้วยตนเอง
(Shareholders)

26 ราย
(Persons)

ถือหุ้นรวม
(No.	of	Shares)

66,399,069 หุ้น
(Shares)

รับมอบฉันทะ
(Proxies)

41 ราย
(Persons)

ถือหุ้นรวม
(No.	of	Shares)

339,561,051 หุ้น
(Shares)

รวม
(Total)

67 ราย
(Persons)

รวมถือหุ้นทั้งสิ้น
(Total	No.	of	Shares)

405,960,120 หุ้น
(Shares)

คิดเป็น
(Total	shares	are)

85.5882% ของหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด
(of	Total	Paid	up	Capital)

474,318,000 หุ้น
(Shares)

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	39	ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
มาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า	25	คน	และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมดของ 
บรษิทัฯ	ซึง่มีจำานวนรวม	474,318,000	หุน้	คดิเปน็จำานวนไมน่อ้ยกวา่	158,106,000	หุน้	จงึจะครบเปน็องค์ประชมุ	ตามสดัสว่น
จำานวนหุ้นข้างต้น	ถือว่าการประชุมในนี้ครบองค์ประชุม

ทัง้นี	้ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั	พ.ศ.	2535	มาตรา	33	กำาหนดว่าในการออกเสียงลงคะแนน
ของผู้ถือหุ้น	หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง	และการลงคะแนนเสียงให้กระทำาอย่างเปิดเผย	เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย	 
5	คน	ร้องขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวิธีอื่น

อยา่งไรกด็	ีเนือ่งดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั	COVID-19	บรษิทัฯ	ไดป้ฏบิตัติามประกาศ
จากทางภาครัฐที่สนับสนุนให้มีการจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 โดยให้ปฏิบัติตามพระราชกำาหนด	ว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2563	ประกาศไว้	ณ	วันที่	18	เมษายน	2563	บริษัทฯ	จึงได้นำาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้จัดการ
ประชุมเพื่ออำานวยความสะดวกในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง	ตลอดจนใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว	 ในการ
จัดเก็บข้อมูลการลงคะแนนเสียงในการประชุมแต่ละวาระอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้	ทางบริษัทฯ	จึงขอให้ผู้ถือ
หุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ซึ่งบริษัทฯ	ได้จัดส่งคู่มือการใช้งานโดยละเอียดให้แก่ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว
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กอ่นทีจ่ะเริม่การประชมุวาระตา่งๆ	ประธานฯ	ขอใหเ้ลขานุการบริษทัแจง้วธิกีารลงคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชุม
ทราบ	โดย	นางสาวสุปัฏบ์	ควรประดิษฐ์	เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบดังนี้	ตามข้อบังคับของ 
บริษัทฯ	ข้อที่	42	ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้หุ้น	1	หุ้น		มีคะแนนเสียง	1	เสียง	การลงคะแนนเสียง
สามารถกระทำาได้	โดยการกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกราฟแท่ง	3	สี	 (เหลือง	น้ำาเงิน	เขียว)ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของผู้ถือหุ้น	ซึ่งจะ
นำาไปยังหัวข้อวาระการลงคะแนน	เมื่อการประชุมดำาเนินไปตามวาระต่างๆ	และประธานได้การกล่าว	“เปิดการลงคะแนน”	ใน
แตล่ะวาระจะปรากฏสถานะมขีอ้ความใหท้า่นสามารถเลอืกกดไดว้า่	“เฉพาะการลงคะแนนไมเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง”	หากผู้
ถอืหุน้ประสงคล์งคะแนนไมเ่หน็ดว้ย/งดออกเสยีง	ให้กดขอ้ความดงักลา่วเพือ่ลงคะแนนตามความประสงค	์จากนัน้ใหร้อประธาน
กล่าว	“ปิดการลงคะแนน”	ผู้ถือหุ้นสามารถกด	“ดูสรุปผลคะแนน”	แต่หากผู้ถือหุ้นเห็นด้วย	ผู้ถือหุ้นไม่ต้องกดสัญลักษณ์ใดๆ	
และรอให้ประธานกล่าว	“ปิดการลงคะแนน”	ผู้ถือหุ้นสามารถกด	“ดูสรุปผลคะแนน”	ในวาระนั้นๆ

ประธานฯ	แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	17	ประจำาปี	2563	นี้	บริษัทฯ	ได้
เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระและเสนอรายช่ือบคุคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้เปน็กรรมการลว่งหนา้กอ่นการประชมุ	ตัง้แตว่นัที	่
1	ตลุาคม	ถึง	31	ธนัวาคม	2562	ปรากฏวา่ไมม่ผู้ีถอืหุน้ทา่นใดเสนอวาระและชือ่บุคคลเพือ่รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เปน็กรรมการ
แต่อย่างใด	และในการจัดประชุมในครั้งนี้บริษัทฯ	มีการบันทึกวีดีทัศน์ตลอดการประชุม	ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้ารับชมได้ในภาย
หลังการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	www.thaiopticalgroup.com	

ประธานฯ	กล่าวเปิดการประชุมและดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 16 ประจำาปี 2562 เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2562

ประธานฯ	ได้เสนอให้ที่ประชุมฯ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	15	ประจำาปี	
2562	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	4	เมษายน	2562	โดยได้จัดทำาภายใน	14	วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น	และจัด
สง่รายงาน	การประชมุดงักลา่วใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	และกระทรวงพาณชิยต์ามทีก่ฎหมาย
กำาหนด	รวมทัง้ไดเ้ผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ	และไดส้ง่สำาเนาให้ผู้ถือหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแล้ว	

ประธานฯ	ไดเ้ปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอความคดิเหน็และสอบถามรายละเอยีดเก่ียวกบัรายงานการประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่16	ประจำาป	ี2562	เมือ่วนัที	่4	เมษายน	2562	ไมม่ผีูถื้อหุน้ทา่นใดมคีำาถาม	ประธานฯ	
จงึขอมตจิากทีป่ระชมุผู้ถอืหุ้นพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ท่ี	16	ประจำาปี	2562	
เมื่อวันที่	4	เมษายน	2562	ตามที่ได้เสนอ

มติที่ประชุม	 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	6	ประจำาปี	
2562	เมื่อวันที่	4	เมษายน	2562	ตามที่เสนอด้วยเสียงข้างมากของจำานวนผู้ถือหุ้นและ	
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 1

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำาปี 2019 ว้นที่ 4 เมษายน 2019
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำานวน		 2		 ราย		 รวม	 1,388,800	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น		 69		 ราย		 รวม	 407,348,920	หุ้น

รายการ
จำานวนเสียงลงมติ
(1	หุ้น	=	1	เสียง)

ร้อยละ	(%)

เห็นด้วย	(Approve) 407,348,920 100.0000

ไม่เห็นด้วย	(Disapprove) 0 0.0000

งดออกเสียง	(Abstain) 0 0.0000

รวม	(Total) 407,348,920 100.0000

ทั้งนี้เป็นไปตามความของข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	42	(1)	และ	มาตรา	107	
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	จำากัด	พ.ศ.	2535

หมายเหตุ	
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ	 (log-in)	 เพิ่มขึ้นจำานวน	2	ราย	รวม	1,388,800	หุ้น	ส่งผลให้จำานวน 
ผู้ถือหุ้นของผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นมี	69	ราย	และจำานวนหุ้นทั้งหมด	407,348,920	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามหนังสือรายงานประจำาปี

ประธานฯ	ไดม้อบหมายให้	นายธรณ์	ประจักษ์ธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รายงานผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ	ประจำาปี	2562	ต่อที่ประชุม	โดยสรุปได้ดังนี้

• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
บริษัทฯ	มีเป้าหมายเป็นผู้ผลิตเลนส์อิสระชั้นนำาที่เติบโตอย่างยั่งยืน
ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่ามีการให้บริการที่เป็นเลิศอย่างสม่ำาเสมอ
คู่ค้าได้รับความสะดวกสบายในการทำาธุรกิจร่วมกัน
และเป็นผู้จัดจำาหน่ายเลนส์สำาเร็จรูปในราคาที่คุ้มค่าสูงสุด
อีกทั้งเป็นผู้ผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลอย่างครบวงจรให้บริการตรงเวลาทุกครั้ง

• ผลประกอบการในปี	2562
ในปี	2562	บริษัทฯ	มีรายได้รวม	1,972	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนจากปี	2561	ซ่ึงมีรายได้รวม	1,842	ล้านบาท	
อัตราการเติบโตคิดเป็น	7.1%	ในปี	2562	บริษัทฯ	มีกำาไรสุทธิ	132	ล้านบาท	ลดลงจาก	ปีก่อนหน้า
ซึ่งมีกำาไรสุทธิ	146.03	ล้านบาท	หรือคิดเป็น	-9.6%	มีสาเหตุหลักมาจากอัตราเงินบาทแข็งค่าสูงขึ้น
อย่างมาก
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• รายได้จากการขายตามภูมิภาคในปี	2562	เป็นดังนี้
 » ยุโรปจำานวน	750	ล้านบาท	หรือคิดเป็น	38%
 » ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จำานวน	688	ล้านบาท	หรือคิดเป็น	35%
 » เอเชีย-แปซิฟิค	จำานวน	368	ล้านบาท	หรือคิดเป็น	18%
 » อเมริกา	จำานวน	153	ล้านบาท	หรือคิดเป็น	8%
 » อื่นๆ	จำานวน	13	ล้านบาท	หรือคิดเป็น	0.6%

• พัฒินาการต่างๆ	ที่สำาคัญของบริษัทฯ	ในปี	2562	มีดังนี้
 » การติดตั้ง	RX	AUTOMATION	Phase	2	เสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบ
 » ปัจจุบันบริษัทฯ	มีสินค้าประเภท	Rx	ทุกประเภทเทียบเท่ากับผู้ผลิตเลนส์ชั้นนำาทั่วโลก
 » บริษัทฯ	มีแผนจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดเพิ่มขึ้นในปี	2563
 » บริษัทฯ	มีมาตราการรับมือสถานการณ์	COVID-19	และดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง
 » บริษัทฯ	มีแผนการจัดตั้งบริษัทฯ	ย่อยในภูมิภาคยุโรปในปี	2563

• การประกอบกิจการอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นจะประกอบกิจการอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก	3	ประการ	ได้แก่

1)	 การใส่ใจบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2)	 การใส่ใจผู้คน	และ
3)	 การใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ในปีทีผ่า่นมา	บรษัิทฯ	ไดร้บัการรับรองเปน็หน่ึงใน	ESG	100	จากสถาบนัไทยพฒัิน	์ไดร้บัรางวัล	ความยัง่ยนื	
และได้รับรางวัลเหรียญเงินจากโครงการเกษียณสุขจากสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
บริษัทฯ	ยังคงมุ่งม่ันในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น	 โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ	ณ	วนัที	่16	มกราคม	2558	และ	ในป	ี2561	ได้รบัการ
รับรองรับรองต่ออายุบริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ	ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	เมื่อ
วันที่	21	สิงหาคม	2561	โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ	3	ปี	นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

จากนั้นประธานฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน 
ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ในรอบปี	2562	ซึ่งมีหัวข้อคำาถาม*เกี่ยวกับการดำาเนินงานในปี	2562	ดังนี้

คำาถามจากนายเทอดศักดิ์	หวังเสต
1)	 ความคืบหน้าของโรงงาน	RX	Automation	Phase	2
2)	 ความคืบหน้าของการจัดต้ังบริษัทย่อยในยุโรปและความคาดหวังยอดต่อขาย	gross	magin,	 
	 net	profit	จะเพิ่มขึ้นโดยประมาณเท่าไร	และจะมีผลต่อ	SG&A	เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร
3)	 เมื่อพิจารณาจากยอดขายในยุโรปช่วง	2-3	ปีที่ผ่านมาจะลดลง	แต่ในขณะเดียวกันยอดขายใน	 
	 U.S.A.,	Australia	&	New	Zealand	รวมถึง	Asia	Pacific	มีแนวโน้มที่เติบโตขึ้น	โดยเฉพาะ 
	 ใน	U.S.A.	ทีเ่ตบิโตอยา่งรวดเร็ว	อยากทราบวา่ยอดขายและกำาไรในภมูภิาคเหลา่นี	้จะสามารถ 
	 ชดเชยส่วนที่ลดลงไปของยุโรปได้ในเวลาเท่าไร	
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คำาตอบจากนายธรณ์	ประจักษ์ธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4)	 บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการติดตั้งเครื่องจักรและดำาเนินการขายแบบเต็มรูปแบบต้ังแต่ไตรมาส 
	 ที่	4	ของปี	2562	เรียบร้อยแล้ว	ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ	มีกำาลังการผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคล
	 เพิ่มมากขึ้น	โดยที่ไม่ต้องเพิ่มจำานวนพนักงาน
5)	 บรษิทัฯ	กำาลงัดำาเนนิการจดัตัง้บรษิทัยอ่ยในยโุรปภายในป	ี2563	และคาดการณว์า่จะสามารถ 
	 ดำาเนินงานได้ช่วงไตรมาสที	่4/2563	เป็นการจัดต้ังบริษัทย่อยในประเทศโปแลนด์	โดยใช้รูป 
	 แบบของธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา	คือ	บริษัทฯ	ไม่ได้มีการลงทุน	 
	 แต่อาศัย	ผู้ให้บริการด้านการขนส่งมืออาชีพในการบริหารจัดการเก็บคลังสินค้าและจัดส่ง
6)	 บริษัทฯ	ได้เห็นแนวโน้มยอดขายในภูมิภาคยุโรปที่ลดลง	จึงได้ดำาเนินการจัดต้ังบริษัทย่อยใน 
	 ยุโรปเพื่อชดเชยรายได้ในส่วนนั้น

หมายเหตุ	
คำาถามอื่นๆ	ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของสถานการณ์	COVID-19	ทั้งหมด	
ทางคณะผู้บริหารจะรวบรวบเพื่อตอบคำาถามในระเบียบวาระที่	8	อื่นๆ	(ถ้ามี)

มติที่ประชุม	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ในรอบปี	2562

หมายเหตุ	ในระหว่างการรายงานในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นจำานวน	1	ราย
รวม	123,300	หุ้น	ส่งผลให้จำานวนผู้ถือหุ้นของผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นมี	70	ราย	และ
จำานวนหุ้นทั้งหมด	407,472,220	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี ส้ินสุด ณ วันท่ี 
      31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ	ได้มอบหมายให้	นายธรณ์	ประจักษ์ธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กล่าวรายงาน	ดังนี้

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	สรุปได้ดังนี้
• รายได้จากการขายและการให้บริการรวม	 1,971.94		ล้านบาท
• รายได้รวม	 2,023.57		ล้านบาท
• กำาไรสุทธิ	 132.13		ล้านบาท
• กำาไรสุทธิต่อหุ้น	 0.28		บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	สรุปได้ดังนี้	
• สินทรัพย์รวม	 2,582.03		ล้านบาท
• หนี้สินรวม	 774.20		ล้านบาท
• ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	 1,807.84		ล้านบาท
• ทุนชำาระแล้ว	 474.32		ล้านบาท
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ประธานฯ	ไดแ้จง้ตอ่ผูถ้อืหุ้นเกีย่วกบัรายละเอยีดงบการเงนิในรายงานประจำาปทีีไ่ดจ้ดัสง่ไปแลว้นัน้	ไดผ้า่น	
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ	บริษัท	สำานักงาน	อี	วาย	จำากัด	และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้	จากนัน้ประธานฯ	ไดเ้ปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	 
31	ธันวาคม	2562	ไม่มีคำาถามจากผู้ถือหุ้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในรายการดังกล่าวตามที่เสนอ

มติท่ีประชุม	 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ	อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี		ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ	บริษัท	สำานักงาน	อี	วาย	จำากัด	
อีกทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นและผูร้ับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00น.

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 3

วาระท่ี 3: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปื ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2019 
และรับทราบ รายงานของผู้สอบบัญชี
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำานวน		 0		 ราย	 รวม	 0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	 70		 ราย	 รวม	 407,472,220	หุ้น

รายการ
จำานวนเสียงลงมติ
(1	หุ้น	=	1	เสียง)

ร้อยละ	(%)

เห็นด้วย	(Approve) 407,472,220 100.0000

ไม่เห็นด้วย	(Disapprove) 0 0.0000

งดออกเสียง	(Abstain) 0 0.0000

รวม	(Total) 407,472,220 100.0000

ระเบียบวาระที่ 4  รับทราบการจัดสรรกำาไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำาปี 2562

ประธานฯ	ได้สรุปการจัดสรรกำาไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจำาปี	2562	โดยจ่ายปันผลใน	
อัตราหุ้นละ	0.25	บาท	จำานวน	474.32	ล้านหุ้น	รวมเป็นเงิน	118.58	ล้านบาท	โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)	 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำาปี	2562	ครั้งที่	1	ของบริษัทฯในอัตราหุ้นละ	0.10	
บาท	(งวดดำาเนินงานวันที่	1	มกราคม	ถึง	30	มิถุนายน	2562)	รวมเป็นเงิน	47.43	ล้านบาท	ซึ่งได้
จ่ายไปเมื่อวันที่	6	กันยายน	2562	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	87	(3/2019)	เมื่อ
วันที่	7	สิงหาคม	2562

2)	 ไม่ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิ	เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีทุนสำารองครบตามที่กฎหมายกำาหนดแล้ว
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3)	 รบัทราบการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลประจำาป	ี2562	ครัง้ที	่2	ของบรษิทัในอตัราหุน้ละ	0.15	บาท	
(งวดดำาเนินงานวันที่	1	กรกฎาคม	ถึง	31	ธันวาคม	2562)	รวมเป็นเงิน	71.15	ล้านบาท	ซึ่งได้จ่าย
ไปเมื่อวันที่	24	เมษายน	2563	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	91(2/2020)	เมื่อวันที่	
27	มนีาคม	2563	โดยในการประชมุครัง้ดงักลา่ว	คณะกรรมการบรษัิทมีมตใิหเ้ลือ่นการจดัประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีจากกำาหนดเดิม	เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19

ประธานฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัการจัดสรรกำาไรสุทธิ
และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	ประจำาปี	2562

คำาถามจากนายฮังใช้	อัคควัสกุล	ผู้ถือหุ้นในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย: 
ผลประกอบการในไตรมาส	1	และ	2	ของป	ี2563	บรษิทัฯ	จะมโีอกาสไดจ้า่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลหรอืไม่

คำาตอบจากประธานฯ:
ในขณะนี้บริษทัฯ	ยงัไม่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษทั	ไตรมาส	2/2563	จงึยงัไม่สามารถตอบคำาถามนี้ได้

มติที่ประชุม	 ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำาไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	ประจำาปี	2562

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2563

ประธานฯ	ได้เรียนเชิญให้นายสิงห์	ตังทัตสวัสดิ์	กล่าวรายงานต่อที่ประชุม	ดังนี้	ประกาศของสำานักงาน
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	คำาสั่งที่	ทจ.28/2563	เรื่อง	การจัดทำาและส่งงบการเงิน	
ไตรมาส	1	ป	ี2563	ของบรษิทัทีไ่มส่ามารถจดัประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจำาปี	เน่ืองจากสถานการณร์ะบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19	ใหอ้าศยัอำานาจของคณะกรรมการบรษิทัแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชีกอ่นได	้โดยเสนอ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายการ	ดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไป

เพื่อปฏิบัติตามประกาศของสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	ทจ.	28/2563	ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	92	(3/2563)	เมื่อวันที่	6	พฤษภาคม	2563	มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด		(ชื่อเดิมบริษัท	สำานักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำากัด)	เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ	และบรษิทัยอ่ยประจำาป	ี2563	เนือ่งจากมมีาตรฐานการทำางานทีด่	ีมคีวามเชีย่วชาญ	
ในการสอบบัญชี	รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา	นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับ
ปรมิาณงาน	และอตัราคา่สอบบญัชขีองบริษทัจดทะเบยีนอืน่ในระดบัเดยีวกนัแลว้เห็นวา่	บริษทั	สำานกังาน	
อี	วาย	จำากัด	มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม	โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

รายชื่อ
เลขทะเบียน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบบัญชี TOG 

และบริษัทย่อย

1.	นางสาวศิริวรรณ	นิตย์ดำารง 5906 2561	-	ปัจจุบัน	หรือ

2.	นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิิ 4799 2558	-2560	หรือ

3.	นางสาวกมลทิพย์	เลิศวิทย์วรเทพ 4377 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
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ทัง้น้ี	ผู้สอบบัญชตีามรายชือ่ทีเ่สนอมานัน้	ไมม่คีวามสมัพันธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท/บรษิทัยอ่ย/ผูบ้รหิาร/	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด	โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	และกำาหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีประจำาปี	2563	รวม	3	บริษัท	จำานวน 
ทั้งสิ้น	2,470,000	บาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	160,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	6.9

ประธานฯ	ไดเ้ปดิโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผู้รบัมอบฉนัทะสอบถามรายละเอียดเกีย่วกับใหสั้ตยาบันการแตง่ตัง้ 
ผู้สอบบัญชี	และกำาหนดค่าสอบบัญชี	ประจำาปี	2563	ไม่มีคำาถามจากผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม	 ที่ประชุมมีมติให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้า
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 5

วาระที่ 5: ให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำาหนดค่าตอบแทนประจำาปี 2020
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำานวน		 0	ราย		 รวม	 0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น		 70	ราย		 รวม		 407,472,220	หุ้น

รายการ
จำานวนเสียงลงมติ
(1	หุ้น	=	1	เสียง)

ร้อยละ	(%)

เห็นด้วย	(Approve) 407,469,800 99.9994

ไม่เห็นด้วย	(Disapprove) 2,420 0.0006

งดออกเสียง	(Abstain) 0 0.0000

รวม	(Total) 407,472,220 100.0000

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ

ประธานฯ	ได้เรียนเชิญให้นายไพรัช	เมฆอาภรณ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
กล่าวรายงานต่อที่ประชุม	ดังนี้	 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	และ 
ข้อบังคับของบริษัทข้อ	22	กำาหนดให้	“กรรมการต้องพ้นจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำาปีในอัตรา	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทั้งหมด”	ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี	2563	มี
กรรมการที่ครบกำาหนดพ้นตำาแหน่งตามวาระจำานวน	4	คน	ได้แก่	

1)	 รศ.ดร.วิชา		 จิวาลัย
2)	 นายบรรจง		 จิตต์แจ้ง
3)	 นายพอล		 	 ไบรอัน	ฟัสซี	และ
4)	 นายเดวิด			 แอนดรูว์	ครอส

ตามที่บริษัทฯ	ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ได้เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี 
คุณสมบัติเหมาะสม	เพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งเสนอวาระการประชุมต่างๆ	ตั้งแต่ 
วนัที	่1	ตลุาคม	ถงึ	31	ธนัวาคม	2562	เพือ่	ปรากฏวา่ไมม่กีารเสนอชือ่กรรมการหรอืเสนอวาระการประชมุ
เข้ามายังบริษัทฯ	
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คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	(ซ่ึงไมร่วมกรรมการทีค่รบกำาหนดพน้จากตำาแหนง่ตามวาระ
ในการประชุมครั้งนี้)	ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	กรรมการทั้ง	4	คน	เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำาหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ		
ระมดัระวงัของคณะกรรมการบรษัิทแล้วว่า	เปน็ผูท้ีม่คีวามรู	้ความสามารถ	ประสบการณ์	และ	มคีณุสมบัติ
ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท	

ประธานฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาเลือก
ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบกำาหนดพน้จากตำาแหนง่ตามวาระ	ไมม่คีำาถามจากผูถ้อืหุน้	ประธานฯ	จงึ
เหน็ควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พจิารณาอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการทีพ่น้ตำาแหนง่ตามวาระใหก้ลบัเขา้ดำารง
ตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติทีป่ระชุม	 ท่ีประชมุมมีตอินมัุตแิต่งตัง้กรรมการทีค่รบกำาหนดพน้จากตำาแหน่งตามวาระ	4	คน	ใหก้ลบั
เขา้มาดำารงตำาแหนง่อกีวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ		ออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1)	 รศ.ดร.	วิชา	จิวาลัย	กลับเข้าดำารงตำาแหน่ง	กรรมการอิสระ

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 6.1

วาระที่ 6.1: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ: รศ.ดร.วิชา จิวาลัย
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำานวน		 0	ราย		 รวม	 0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น		 70	ราย		 รวม		 407,472,220	หุ้น

รายการ จำานวนเสียงลงมติ
(1	หุ้น	=	1	เสียง)

ร้อยละ	(%)

เห็นด้วย	(Approve) 404,854,420 99.3576

ไม่เห็นด้วย	(Disapprove) 2,596,400 0.6372

งดออกเสียง	(Abstain) 21,400 0.0053

รวม	(Total) 407,472,220 100.0000
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2)	 นายบรรจง	จิตต์แจ้ง	กลับเข้าดำารงตำาแหน่ง	กรรมการอิสระ

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 6.2

วาระที่ 6.2: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ: นายบรรจง จิตต์แจ้ง 
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำานวน		 0	ราย		 รวม	 0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น		 70	ราย		 รวม		 407,472,220	หุ้น

รายการ จำานวนเสียงลงมติ
(1	หุ้น	=	1	เสียง)

ร้อยละ	(%)

เห็นด้วย	(Approve) 407,472,220 100.0000

ไม่เห็นด้วย	(Disapprove) 0 0.0000

งดออกเสียง	(Abstain) 0 0.0000

รวม	(Total) 407,472,220 100.0000

3)	 นายพอล	ไบรอัน	ฟัสซี	กลับเข้าดำารงตำาแหน่ง	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 6.3

วาระที่ 6.3: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ: นายพอล ไบรอัน ฟัสซ์ 
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำานวน		 0	ราย		 รวม	 0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น		 70	ราย		 รวม		 407,472,220	หุ้น

รายการ จำานวนเสียงลงมติ
(1	หุ้น	=	1	เสียง)

ร้อยละ	(%)

เห็นด้วย	(Approve) 407,472,220 100.0000

ไม่เห็นด้วย	(Disapprove) 0 0.0000

งดออกเสียง	(Abstain) 0 0.0000

รวม	(Total) 407,472,220 100.0000
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4)	 นายเดวิด	แอนดูรว์	ครอส	กลับเข้าดำารงตำาแหน่ง	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 6.4

วาระที่ 6.4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ: นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส 
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำานวน		 0	ราย		 รวม	 0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น		 70	ราย		 รวม		 407,472,220	หุ้น

รายการ
จำานวนเสียงลงมติ
(1	หุ้น	=	1	เสียง)

ร้อยละ	(%)

เห็นด้วย	(Approve) 407,472,220 100.0000

ไม่เห็นด้วย	(Disapprove) 0 0.0000

งดออกเสียง	(Abstain) 0 0.0000

รวม	(Total) 407,472,220 100.0000

ระเบียบวาระที่ 7  พจิารณาใหส้ตัยาบันการกำาหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจำาป ี 
      2563 และพิจารณาอนุมัติโบนัสสำาหรับคณะกรรมการบริษัท จากผลประกอบการประจำาปี 2562

ประธานฯ	ได้เรียนเชิญให้นายไพรัช	เมฆอาภรณ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	
กล่าวรายงานต่อที่ประชุม	ดังน้ี	ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ	23	กำาหนดให้	“กรรมการมีสิทธิได้รับ 
คา่ตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวัลเบีย้ประชุม	บำาเหน็จ	โบนสั	เบีย้เลีย้ง	และสวัสดกิารตา่งๆ	ตาม
ระเบียบของบริษัทหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ”

อยา่งไรกต็าม	เนือ่งดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคเชือ้ไวรสัโควดิ-19	เปน็เหตใุหบ้รษิทัตอ้งเลือ่น	
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากกำาหนดเดิม	 โดยที่คณะกรรมการชุดเดิม	จึงยังคงดำารงตำาแหน่งและปฏิบัติ
หน้าที่ตลอดมา	จนกระทั่งมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	

ทัง้นี	้บรษิทัไดใ้ชแ้นวปฏบิตักิารจ่ายคา่ตอบแทนในระหวา่งทียั่งไมม่กีารประชมุสามญัผู้ถือหุน้โดยยังคงจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมเท่ากับปีก่อนหน้า	ทั้งนี้	ค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี	2563	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดย
ผา่นคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาหลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทoกรรมการ	
โดยคำานงึถงึความเหมาะสมกับภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย	และสามารถเทยีบเคยีงได้กบั
บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมและธรุกจิท่ีมขีนาดใกลเ้คยีงกัน	
โดยคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วนัน้เพยีงพอทีจ่ะจงูใจให้กรรมการมีคณุภาพและสามารถปฏบิตัหินา้ทีใ่ห้
บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจของบริษัทที่วางไว้
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คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ
อนกุรรมการของบรษิทัประจำาป	ี2563	เทยีบเทา่กบัคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจำาป	ี2561-2562	และ
พจิารณาอนมุตัโิบนสักรรมการจากผลประกอบการประจำาป	ี2562	รวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ	7.615	ลา้นบาท	ดงันี้

1)	 ค่าตอบแทนประจำา:	ณ	ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทรวม	12	คน	จึงเห็นสมควรจ่ายค่าตอบแทนให้
กรรมการบริษัท	ประจำาปี	2563	จำานวนรวมไม่เกิน	5.815	ล้านบาท

2)	 โบนัสกรรมการ:	พจิารณาจากผลการดำาเนนิงานในป	ี2562	แลว้	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด	
ค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นควรให้ตอบแทนกรรมการด้วยโบนัสจำานวนไม่เกิน	1.80	ล้านบาท

3)	 ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	นอกเหนือจากสวัสดิการพนักงาน

ประธานฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับให้สัตยาบันการแต่ง
ตั้งผู้สอบบัญชี	และกำาหนดค่าสอบบัญชี	ประจำาปี	2563	ไม่มีคำาถามจากผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม	 ท่ีประชุมมีมตใิห้สตัยาบันการกำาหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและคณะอนกุรรมการ
ประจำาป	ี2563	และมมีตอินมุตัโิบนสัสำาหรบัคณะกรรมการบรษัิทจากผลประกอบการประจำา
ป	ี2562	เปน็จำานวนเงนิรวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ	7.615	ลา้นบาท	โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินมุตัิ
ด้วยเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี้

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 7

วาระที่ 7: ให้สัตยาบันการกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำาปี 2020 และพิจารณา
อนุมัติโบนัสสำาหรับคณะกรรมการบริษัทสำาหรับผลประกอบการประจำาปี 2019
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำานวน		 0	ราย		 รวม	 0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น		 70	ราย		 รวม		 407,472,220	หุ้น

รายการ
จำานวนเสียงลงมติ
(1	หุ้น	=	1	เสียง)

ร้อยละ	(%)

เห็นด้วย	(Approve) 407,472,220 100.0000

ไม่เห็นด้วย	(Disapprove) 0 0.0000

งดออกเสียง	(Abstain) 0 0.0000

รวม	(Total) 407,472,220 100.0000
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ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากมีคำาถามคงค้างจากวาระก่อนหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส	COVID-19	
นัน้สง่ผลตอ่การดำาเนนิธรุกจิทัง้ในและตา่งประเทศอยา่งไร	และทางบรษิทัฯ	จะมมีาตราการรบัมืออย่างไร	
น.ส.	 สุปัฏบ์	ควรประดิษฐ์	 เลขานุการบริษัท	จึงเรียนเชิญนายธรณ์	ประจักษ์ธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	ตอบคำาถามของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

• ผลกระทบต่อธุรกิจของ	TOG	
TOG	เป็นธุรกิจส่งออกมีลูกค้าอยู่ทั่วโลกมากกว่า	50	ประเทศ	ซึ่งในแต่ละประเทศมีวิธีรับมือต่อ	การ
แพร่ระบาดของโรค	COVID-19	ที่แตกต่างกัน	ซึ่งทางบริษัทฯ	มีการติดตามอย่างใกล้ชิดว่าประเทศ
ตา่งๆ	มแีนวคดิ	มคีวามตอ้งการ	มปีจัจยัในการควบคมุสถานการณอ์ยา่งไร	ซึง่จะพบวา่	ในบางประเทศ
ไม่ได้มีมาตราการควบคุม	แต่ปล่อยให้การแพร่ระบาดเป็นไปตามธรรมชาติ	หรือ	ในบางประเทศจะใช้
มาตราการลอ็คดาวนป์ดิประเทศ	ซึง่ทำาให้วงจรการดำาเนนิธรุกจิไม่ขับเคล่ือน	ซึง่เกดิผลกระทบต่อระบบ
การจดัการหว่งโซอ่ปุทานหรอืการจัดการซพัพลายเชน	ซึง่ส่งผลกระทบตอ่ระบบการจัดเกบ็สินคา้	และ
ผลกระทบทางการเงนิ	ซึง่ทางบรษิทัฯ	ไดต้ดิตามอยา่งใกลช้ดิ	สว่นของการบรหิารงานของบรษิทัฯ	นัน้
ได้ใช้การประกันภัยเข้ามาช่วยบริหารความเส่ียงเหล่านี้	ซึ่งสามารถคลอบคลุมได้โดยประมาณ	90%	
ของลูกค้าทั้งหมดที่มีอยู่	

เมือ่เกดิการปดิรา้นคา้ตา่งๆ	ไมส่ามารถขายของได	้ตอ่เมือ่เริม่กลบัมาเปดิรา้นแลว้	ในชว่งแรกกย็งัไมม่ี
การสั่งของและยังดึงของออกจากคลังสินค้ามาขายก่อนจนหมดแล้ว	จึงกลับมาสั่งสินค้าอีกครั้ง	 ใน
ปัจจุบันสถานการณ์กำาลังดำาเนินมาถึงจุดนี้ที่ทางบริษัทฯ	เริ่มได้รับคำาสั่งซื้อกลับมาอีกครั้ง	แต่กระนั้น
ยังมีปัญหาอื่นตามมาคือปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าที่ได้รับความต้องการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง	ส่ง
ผลต่อราคาค่าขนส่งที่มีความผันผวน	ประกอบกับเที่ยวบินที่ยังคงดำาเนินอยู่คือเที่ยวบินขนส่งสินค้า	
เนื่องจากเที่ยวบินพาณิชย์ยังไม่เปิดให้บริการ	แม้แต่การขนส่งทางเรือก็ประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกัน	
ดังนั้น	ภายหลังจากการคลายล็อคดาวน์แล้ว	จึงสามารถทำาให้ธุรกิจดำาเนินไปได้	แม้ยังไม่ได้กลับเป็น
ดังสถานการณ์ปกติ	
ทางบริษัทฯ	ให้ความใส่ใจสภาวะทางการดำาเนินธุรกิจของลูกค้าอย่างมาก	 ในปัจจุบันยังไม่มีรายงาน
วา่ลกูคา้ไมส่ามารถชำาระคา่สนิคา้และบรกิารได	้แตม่กีารขอยดืกำาหนดเวลาในการชำาระออกไป	ซ่ึงทาง 
บรษิทัฯ	เหน็วา่ไมไ่ดเ้ปน็เรือ่งท่ีไม่สมเหตุสมผลในสภาวการณเ์ชน่น้ี	แมแ้ต่ตัวบริษทัฯ	เองก็ยนืคำาขอยดื
กำาหนดเวลาจ่ายกับผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ	 เช่นกัน	 เพราะต้องการเก็บเงินสดและรักษาสภาพ
คล่องของบริษัทฯ	ให้มากที่สุด	

นอกจากน้ันจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก	ทำาให้ต่อจากนี้ไปสินค้าในกลุ่มพรีเมี่ยม	 (premium	
product)	จะได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างมาก	แต่สินค้าทั่วไป	 (commodity	product)	จะยังคง
เป็นที่ต้องการของตลาด	แม้ว่าการสั่งสินค้าแบบปริมาณมากในคราวเดียว	(bulk	shipment)	ลดลง	

• ผลกระทบต่อการดำาเนินงานภายในของ	TOG
ทางบรษิทัฯ	ไดว้างมาตราการปอ้งกนัภายในสำานกังาน	ตามทีก่รมควบคมุโรค	กระทรวงสาธารณสขุได้
กำาหนดไว้	เช่น	การตรวจวัดอุณหภูมิ	การใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ	การสวมใส่หน้ากากอนามัย	การเว้น
ระยะหา่งทางสงัคม	(Social	distancing)	เปน็ตน้	อกีท้ังทางบรษิทัฯ	มนีโยบายเนน้การผลติในสายการ
ผลิตอัตโนมัติ	เพื่อลดการเข้าทำางานของพนักงานและลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อภายใน
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• แผนการดำาเนินงานในอนาคต
หลังจากสถานการณ์	COVID-19	เบาบางลง	ทางบริษัทฯ	จะมุ่งเน้นการเปิดบริษัทย่อยในยุโรป	และ
การขายในทุกภูมิภาคทั่วโลก	ส่วนการบริหารองค์กรภายใน	บริษัทฯ	ได้ปรับการบริหารภายใน	ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์	เช่น	การบริหารทรัพยากรบุคคล	เป็นต้น

ประธานฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดในวาระอื่นๆ	เพิ่มเติม

คำาแนะนำาจากนายฮังใช้	อัคควัสกุล	ผู้ถือหุ้นในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย:
มีคำาแนะนำา	1	 เรื่อง	ได้แก่	ขอให้ทางบริษัทฯ	แจ้งค่าสอบบัญชีย้อนหลัง	3	ปี	ลงในหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น	เพื่อเป็นสถิติให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ	และต้องการให้กำาลังใจผู้บริหารและขอบคุณผู้บริหาร

ไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นๆ	ท่านใดต้องการสอบถาม	หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน	รวมทั้งขอบคุณ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	ประธานคณะ
กรรมการกลยทุธธ์รุกจิ	กรรมการบรษิทั	ผูบ้รหิาร	ผูส้อบบญัช	ีและทีป่รกึษากฎหมาย	ทีไ่ดก้รณุาสละเวลา
มาร่วมการประชุมในครั้งนี้

การประชุมเสร็จสิ้นและปิดประชุมในเวลา	11.50	น.

--	ลงนาม	--
_________________________

(ดร.สว่าง	ประจักษ์ธรรม)
ประธานกรรมการ

--	ลงนาม	--
_________________________

(น.ส.สุปัฏบ์	ควรประดิษฐ์)
เลขานุการบริษัท
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สิ่งที่แนบมาด้วย	3

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2021

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบ
บญัชีของบรษิทัฯ	และบรษัิทยอ่ย	ประจำาป	ี2021	เนือ่งจากมมีาตรฐานการทำางานทีด่	ีมคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช	ี	รวมทัง้	
ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา		เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	ซึ่งกำาหนดให้ที่	ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี	ตามรายละเอียดต่อไปนี้				
	 	 	 (หน่วย:	บาท)

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 2021 2020 2019

ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม 920,000 920,000 800,000

ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม 480,000 480,000 480,000

ค่าสอบทานข้อมูลอื่นๆ 80,000 80,000 80,000

รวม 1,480,000 1,480,000 1,360,000

บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย  จำากัด 2021 2020 2019

ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม 480,000 480,000 450,000

ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม 120,000 120,000 120,000

สอบทานการใช้สิทธิ BOI 120,000 120,000 120,000

รวม 720,000 720,000 690,000

บริษัท โพลีซัน จำากัด 2021 2020 2019

ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม 210,000 210,000 200,000

ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม 60,000 60,000 60,000

รวม 270,000 270,000 260,000

รวม 3  บริษัท 2,470,000 2,470,000 2,310,000

เปลี่ยนแปลง (%) 0.0 6.9 0.0

รวมทั้ง	3	บริษัทฯ	เป็นเงิน	2,470,000	บาท	เท่ากับปีก่อน	โดยมีผู้สอบบัญชีที่จะลงนามการตรวจสอบบัญชีบริษัท	ไทยออพติ
คอล	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	สำาหรับปี	2021	จำานวน	3	ท่าน	ดังนี้

รายชื่อ เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การลงนามตรวจสอบบัญชีในกลุ่ม TOG

1.	นางสาวศิริวรรณ	นิตย์ดำารง 5906 เริ่มเป็นผู้ลงนามปี	2561	หรือ

2.	นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิิ 4799 เคยเป็นผู้ลงนาม	ปี	2558-2560	หรือ

3.	นางสาวกมลทิพย์	เลิศวิทย์วรเทพ 4377 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

ทั้งน้ีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้น	ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/	บริษัทย่อย/	กรรมการ/	ผู้
บริหาร/	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	แต่อย่างใด	บริษัทฯ	จึงเสนอคณะกรรมการบริษัท	พิจารณาแต่งตั้งบริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ปี	2021	ต่อไปอีกหนึ่งวาระ	โดยมีค่าธรรมเนียมสอบบัญชีรวม	3	บริษัทฯ	จำานวน	
2,470,000	บาท	เท่ากับปี	2020
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สิ่งที่แนบมาด้วย 4

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6
ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ

และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม

•	 ประธานกรรมการ	

อายุ:	 	 	 	 	 	 76
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ:	 	 	 20	กุมภาพันธ์	2547
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท:	 	 20
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(%)	ณ	วันที่	30	ธ.ค.	2563:	 2.53
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร:	 มี*

คุณวุฒิทางการศึกษา:
•	 Ph.D.	CE	University	of	Akron,	Ohio,	U.S.A.	ปี	2517	
•	 MSCE	The	University	of	Akron,	Ohio,	U.S.A.	ปี	2513	
•	 วศบ.	(โยธา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปี	2509

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ:
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	83/2007	
•	 UFS:	Understanding	the	Fundamental	Financial	Statement	รุ่น	2/2006
•	 FND:	Finance	for	Non-Finance	Director	รุ่น	17/2005	
•	 RCP:	Role	of	Chairman	Program	รุ่น	11/2005
•	 DAP:	Director	Accreditation	Program	รุ่น	18/2004		

ประวัติการทำางาน:
2547	-	ปัจจุบัน		 บมจ.	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป
   ประธานกรรมการ 
2552-2557	 บมจ.	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป
   ประธานกรรมการกำาหนดกลยุทธ์ธุรกิจ
2547-2551	 บมจ.	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป
   กรรมการผู้จัดการ  
2525-2546		 บริษัท	อุตสาหกรรมแว่นตาไทย	จำากัด	
	 	 	 บริษัท	หอแว่น	กรุ๊ป	จำากัด	
	 	 	 หสน.	นำาศิลป์ไทย
   กรรมการและผู้บริหารด้านนโยบายการตลาด
2522-2524	 บริษัท	สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ	จำากัด
   วิศวกรและกรรมการบริหาร
	 	 	 บริษัท	ที่ปรึกษาไทยกรุ๊ป	จำากัด
   วิศวกรโครงสร้างอาวุโส
2519-2521	 Department	of	Applied	Science,	
	 	 	 Brookhaven	National	Lab,	NY.,	U.S.A.
   วิศวกรโครงสร้าง
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2517-2519		 Civil	Engineering	Department,	
	 	 	 The	University	of	Akron,	Ohio,	U.S.A.
   Research Associate 
2513-2517		 Hale	&	Kullgren,	Akron,	Ohio,	U.S.A.	
	 	 	 Structural	Analysis	System,	Kent,	Ohio,	U.S.A.
   วิศวกร
2511-2512		 บริษัท	ไอสูรย์และสหาย	จำากัด
   วิศวกร
2510-2511		 Soil	Testing	Service	Co.,	Ltd.
   วิศวกร
2509-2510	 Universal	Engineering	Consultants	Co.,	Ltd.	
   วิศวกร

ตำาแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม: 	 	 ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: 		 มี
•	 บริษัท	เอ็นเอสที	เวนเจอร์ส	จำากัด
 กรรมการ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ: 	 	 ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ: 	 มี
•	 สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย
 กรรมการที่ปรึกษา
•	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและสภาวิศวกรแห่ง	ประเทศไทย
 สมาชิก
•	 หอการค้าไทย-อิตาเลียน	(TICC)
 กรรมการ
•	 บริษัท	ท็อปคอน	จำากัด
 กรรมการ

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:	 ไม่มี

สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำาปี 2020
•	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี		 	 1/1	ครั้ง
•	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 	 	 6/6	ครั้ง
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นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม

•	 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
•	 กรรมการกำาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ						

อายุ:	 	 	 	 	 	 73
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ:	 	 	 20	กุมภาพันธ์	2547
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท:	 	 20
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(%)	ณ	วันที่	30	ธ.ค.	2563:	 0.69
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร:	 มี*

คุณวุฒิทางการศึกษา:
•	 Master	of	Industrial	Engineering,	North	Carolina	State	University,	U.S.A.
•	 วศบ.	วิศวกรรมเครื่องกล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ:
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	86/2007
•	 DAP:	Director	Accreditation	Program	รุ่น	18/2004	
•	 FND:	Finance	for	Non-Finance	Director	รุ่น	13/2004		

ประวัติการทำางาน:
2549	-	ปัจจุบัน	 บมจ.	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป
   กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
   กรรมการกำาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
2555-2558	 บมจ.	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป
   กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
   กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
2554-2558	 บริษัท	อุตสาหกรรมแว่นตาไทย	จำากัด
   ประธานกรรมการ  

2552-2554	 บมจ.ไทยออพติคอล	กรุ๊ป
   กรรมการผู้จัดการ
2547-2551	 บมจ.ไทยออพติคอล	กรุ๊ป
   รองกรรมการผู้จัดการสายปฎิบัติการ
2515-2546		 บริษัท	อุตสาหกรรมแว่นตาไทย	จำากัด
	 	 	 บริษัท	ไทยโปลีเมอร์เลนส์	จำากัด
   กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน

ตำาแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม: 	 ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:	 	 มี
•	 บริษัท	เอ็นเอสที	เวนเจอร์ส	จำากัด
 กรรมการ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ:	 	 	 ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ:		 ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา:  ไม่มี

สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำาปี 2020
•	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี		 	 1/1	ครั้ง
•	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 	 	 6/6	ครั้ง
•	 การประชุมคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	 	 4/4	ครั้ง
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นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม

•	 กรรมการบริหาร
•	 กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
•	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	(CEO)

อายุ:	 	 	 	 	 	 53
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ:	 	 	 10	พฤศจิกายน	2553
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท:	 	 14
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(%)	ณ	วันที่	30	ธ.ค.	2563:	 5.10
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร:	 มี*

คุณวุฒิทางการศึกษา:
•	 M.Sc.	Industrial	and	Systems	Engineering,	Ohio	University,	U.S.A.
•	 วศบ.	วิศวกรรมเคมี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ:
•	 BMT:	Board	Matters	and	Trends	รุ่น	8/2019
•	 SBM:	Strategic	Board	Master	Class	รุ่น	2/2017
•	 SFE:	Successful	Formulation	and	Execution	of	Strategy	รุ่น	15/2012
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	149/2011

Kellogg School of Management, Northwestern University:
•	 Executive	Development	Program	Session	87/2014

ประวัติการทำางาน:
2562	-	ปัจจุบัน	 บมจ.	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2553	-	ปัจจุบัน	 บมจ.	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป
   กรรมการบริหาร
   กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
2558-2561	 บมจ.	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป
   กรรมการผู้จัดการ 
2555-2557	 บมจ.ไทยออพติคอล	กรุ๊ป
   รองกรรมการผู้จัดการสายปฎิบัติการ
2547-2555	 บมจ.ไทยออพติคอล	กรุ๊ป
   ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน 
2544-2546	 บริษัท	ไทยโปลีเมอร์เลนส์	จำากัด
   ผู้จัดการฝ่ายผลิต และผู้จัดการฝ่าย 
   ประกันคุณภาพ  
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2538-2544		 บริษัท	ไทยโปลีเมอร์เลนส์	จำากัด
   ผู้จัดการฝ่ายวางแผน และประกัน 
   คุณภาพ 
2537-2538	 บริษัท	อุตสาหกรรมแว่นตาไทย	จำากัด
   ผู้จัดการฝ่ายแผนกผลิตแม่แบบแก้ว

ตำาแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:	 	 มี
•	 บริษัท	อุตสาหกรรมแว่นตาไทย	จำากัด
 ประธานกรรมการ, กรรมการ, และกรรมการผู้จัดการ
•	 บริษัท	โพลีซัน	จำากัด
 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
•	 บริษัท	ทีโอจี	ยูเอสเอ	ไอเอ็นซี
 กรรมการ

ตำาแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:	 	 ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ:	 	 	 ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ:	 มี
•	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(NECTEC)
 อนุกรรมการบริหารโปรแกรมอุปกรณ์และระบบอิเล็คทรอนิคส์

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา:	 ไม่มี

สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำาปี 2020
•	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี		 	 1/1	ครั้ง
•	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 	 	 6/6	ครั้ง
•	 การประชุมคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	 	 4/4	ครั้ง
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นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ

•	 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

อายุ:	 	 	 	 	 	 60
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ:	 	 	 8	เมษายน	2551
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท:	 	 16
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(%)	ณ	วันที่	30	ธ.ค.	2563:	 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร:	 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
•	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	สาขาการเงินการธนาคาร	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
•	 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ:
•	 ACPG:	Anti-Corruption	Practical	Guide	รุ่น	7/2013
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	138/2010
•	 BRP:	Board	Reporting	Program	รุ่น	2/2010		
•	 DAP:	Director	Accreditation	Program	รุ่น	76/2008

•	 EMT:	Effective	Minutes	Taking	รุ่น	2/2006		
•	 CSP:	Company	Secretary	Program	รุ่น	6/2004						
•	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:	MMP	รุ่น	27

ประวัติการทำางาน:
2551	-	ปัจจุบัน	 บมจ.	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป
   กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
2561	 	 บมจ.	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป
   ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน 
2548-2560	 บมจ.ไทยออพติคอล	กรุ๊ป
   เลขานุการบริษัท
2536-2547		 บริษัท	สินไทยเอสเตท	จำากัด
   ผู้จัดการฝ่ายบัญชี   

2532-2536		 บริษัท	ไทยเซ็ลทรัลสตีล	จำากัด
   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี   
2530-2532		 บริษัท	เกียรติไพศาล	จำากัด
   สมุห์บัญชี    
2528-2532	 บริษัท	ขุมทรัพย์ไพศาล	จำากัด
   สมุห์บัญชี    
2527-2528		 บริษัท	นานาคอนโดมิเนียม	จำากัด
   สมุห์บัญชี   

ตำาแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:		 	 ไม่มี	

ตำาแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:			 ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ:			 	 ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ:		 ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา:		 ไม่มี

สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำาปี 2020
•	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี		 	 1/1	ครั้ง
•	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 	 	 6/6	ครั้ง
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 7
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	หมวดที่	4		เรื่อง	กรรมการ	ข้อ	23	ว่าด้วย
ข้อ	23.	กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล	เบี้ยประชุม	บำาเหน็จ	โบนัส	หรือผล	ประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอืน่	ตามทีท่ี่ประชมุผูถ้อืหุน้จะอนมุติั	ซึง่อาจกำาหนดเปน็จำานวนแนน่อนหรอืวางเปน็หลกัเกณฑ	์และจะกำาหนด
ไวเ้ปน็คราว	ๆ 	ไป	หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกวา่จะมกีารเปล่ียนแปลงกไ็ด	้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เล้ียง	และสวสัดกิารตา่ง	
ๆ	ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษทัโดยผา่นคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาหลกัเกณฑก์ารกำาหนด	คา่ตอบแทน
กรรมการ	โดยคำานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	โดยค่าตอบแทนกรรมการ
ดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส		สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น	จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการดังนี้

1.	 ค่าตอบแทนประจำาปี	2021:	พิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษัทฯโดยเดิมมีกรรมการรวม	12	คน		โดยคณะ
กรรมการสรรหาฯ	เห็นควรจ่ายค่าตอบแทนประจำาให้กรรมการสำาหรับปี	2021	ไม่เกิน	5.815	ล้านบาท

2.	 โบนัสกรรมการประจำาปี	2021:	คณะกรรมการสรรหาฯ	เห็นควรจะตอบแทนกรรมการเนื่องจากผลการดำาเนินงาน
ในปี	2020	ด้วยโบนัสจำานวนไม่เกิน	1	ล้านบาท

3.	 ผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากสวัสดิการของบริษัท:	ไม่มี
(หน่วย	:		บาท)

ตำาแหน่ง จำานวนรวม (คน)
ค่าตอบแทน

ประจำาปี 2021
ค่าตอบแทน

ประจำาปี 2020
ค่าตอบแทน

ประจำาปี 2019

คณะกรรมการบริษัท 12 3,751,000 3,751,000 3,751,000

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 802,000 802,000 802,000

คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ 5 771,000 771,000 771,000

คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

3 491,000 491,000 491,000

รวมค่าตอบแทนประจำาปี 5,815,000 5,815,000 5,815,000

สิ่งที่แนบมาด้วย 5
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง
โบนัสกรรมการ  
ประจำาปี 2021

โบนัสกรรมการ  
ประจำาปี  2020

โบนัสกรรมการ  
ประจำาปี 2019

ดร.สว่าง  ประจักษ์ธรรม • ประธานกรรมการบริษัท 90,000 160,000 160,000

นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์ • กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ

110,000 198,000 198,000

นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ • กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ

128,000 228,000 228,000

รศ.ดร.วิชา  จิวาลัย • กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและกำาหนดค่า

ตอบแทน

114,000 205,000 205,000

นายบรรจง   จิตต์แจ้ง • กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
• กรรมการสรรหาและกำาหนดค่า

ตอบแทน

112,000 200,000 200,000

นายพอล ไบรอัน ฟัสซี • กรรมการบริษัท
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

74,000 - -

นายเดวิด  แอนดรูว์  ครอส • กรรมการบริษัท
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

74,000 134,000 134,000

นายสาโรจน์  ประจักษ์ธรรม • กรรมการบริษัท
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

74,000 134,000 134,000

นายธรณ์  ประจักษ์ธรรม • กรรมการบริษัท
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

74,000 134,000 134,000

นางพรพรรณ  โต๊ะตระกูล • กรรมการบริษัท 50,000 91,000 91,000

นางอมลรัตน์  ประจักษ์ธรรม • กรรมการบริษัท 50,000 91,000 91,000

นางสาววิจิตต์  ทวีปรีชาชาติ • กรรมการบริษัท 50,000 91,000 91,000

นายนิโคลัส ฟิลิป กรีน* • กรรมการบริษัท
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

134,000 26,800

นายฌอน ดาร์เรน ลอว์** • กรรมการบริษัท
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

107,200

1,000,000 1,800,000 1,800,000

หมายเหตุ		
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	82	(3/2018)	เมื่อวันที่	7	สิงหาคม	2018	มีมติแต่งตั้งนายนิโคลัส	ฟิลิป	กรีน	

เป็นกรรมการบริษัทแทนนาย	ฌอน	ดาร์เรน	ลอว์	ที่ออกไป	ตามวาระที่เหลืออยู่
• ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	89	(5/2019)	เมื่อวันที่	6	พฤศจิกายน	2019	มีมติให้นายนิโคลัส	ฟิลิป	กรีน	ดำารง

ตำาแหนง่กรรมการบริษทัเป็นวนัสดุทา้ย	เนือ่งจากลาออก	และไดแ้ตง่ตัง้	นายพอล	ไบรอนั	ฟสัซเีปน็กรรมการทดแทน	
ตามวาระที่เหลืออยู่
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คุณสมบัติของกรรมการ / วิธีการเลือกตั้งกรรมการ / กรรมการออกจากตำาแหน่งตามวาระ

คุณสมบัติของกรรมการ

(ข้อ 20)	 	 บรษิทัมคีณะกรรมการคณะหนึง่เพือ่ดำาเนนิกจิการบรษัิท	โดยคณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่ง
น้อย	5	คน	และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	และ
กรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูม้คีณุสมบตัติามท่ีกฎหมายกำาหนด	แตท้ั่งนีผู้เ้ปน็กรรมการของบรษัิทไมจ่ำาเปน็จะ
ต้องเปน็ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั	คณะกรรมการเปน็ผูร้บัผดิชอบจดัการกิจการทัง้หลายทัง้ปวงของบรษิทั	และมอีำานาจ
หน้าที่ดำาเนินการภายในขอบเขต	กฎหมาย	วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท	และตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือ
หุ้น

(ข้อ 21)		 	 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง	1	เสียงต่อหุ้น	1	หุ้นที่ตนถืออยู่
(2)	ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในการลงมติแต่ละครั้งผู้

ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม	(1)	ทั้งหมด	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3)	บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่า
กันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(ข้อ 22)	 	 ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด
ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น	3	ส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3กรรมการ
ที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปี	แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก	
สว่นปี	หลังๆตอ่ไปใหก้รรมการคนที่อยูใ่นตำาแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตำาแหนง่	กรรมการทีอ่อกตามวาระ
นั้นได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้

(ข้อ 23)	 	 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล	 เบี้ยประชุม	บำาเหน็จ	โบนัส	หรือผลประโยชน์	
ตอบแทนในลกัษณะอืน่ตามทีท่ีป่ระชมุผูถื้อหุน้จะอนมุตัซิึง่อาจกำาหนดเปน็จำานวนแนน่อนหรอืวางเปน็หลกัเกณฑ	์
และจะกำาหนดไว้เป็นคราว	ๆ	ไป	หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้	และนอกจากนั้นให้ได้
รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ	ตามระเบียบของบริษัทความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน
หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

(ข้อ 24)	 	 นอกจากพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
(1)	ตาย
(2)	ลาออก
(3)	ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามด้วยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด
(4)	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
(5)	ศาลมีคำาสั่งให้ออกจากตำาแหน่ง

(ข้อ 25)	 	 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่ง	 ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท	การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาไปถึงบริษัท 
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคฯหนึ่ง	จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

สิ่งที่แนบมาด้วย	6
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(ข้อ 26)	 	 ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคน
หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัดเข้าเป็นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป	เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า	2	เดือน	โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3ใน4ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(ข้อ 27)	 	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(ข้อ	28)		 	 ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการและเลอืกกรรมการอกีคนหนึง่เป็นกรรมการผูจ้ดัการ
ในกรณทีีค่ณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควรจะเลอืกกรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนเปน็รองประธานกรรมการกไ็ด	้	
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

การประชุมผู้ถือหุ้น

(ข้อ	36)	 	 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปี	ภายใน	4	 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึงที่กล่าวมาแล้ว	ให้เรียกว่าการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร	หรือผู้ถือหุ้นรวม
กันนับจำานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า	1	ใน	5	ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า	25	คน	ซึ่งมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า	1	ใน	10ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด	จะเข้าชื่อกันทำาหนังสือร้องขอให้คณะ
กรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้	แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย	ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน	1	เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้
ถือหุ้น

(ข้อ 37) 	 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น	 ให้คณะกรรมการจัดทำาเป็นหนังสือนัดประชุม	ระบุสถานที่	วัน	 เวลา	ระเบียบวาระ
การประชมุ	และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ	พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร	โดยระบุวา่เปน็เรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่
ทราบ	เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี	รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว	(ถ้ามี)	และ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า	7	วันก่อนวันประชุม	และโฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสอืพมิพต์ดิตอ่กนั	3	วนักอ่นวนัประชมุไมน้่อยกวา่	3	วนัให้คณะกรรมการหรอืกรรมการท่ีได้รบัมอบหมายเปน็
ผูก้ำาหนดวนั	เวลา	และสถานทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	ซ่ึงสถานทีท่ีจ่ะใชเ้ปน็ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้น้ันตอ้งอยูใ่นทอ้งทีอั่นเป็น
ที่ตั้งของสำานักงานใหญ่	หรือสำานักงานสาขา	หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำานักงานใหญ่และสำานักงานสาขา	
หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่น	ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม	การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	และ
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

(ข้อ 38)	 	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	แต่ผู้ถือหุ้นอาจ 
มอบฉนัทะใหบุ้คคลซึ่งบรรลุนติภิาวะแลว้เขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชุมก็ไดท้ัง้นีก้ารมอบฉันทะ
ต้องทำาเป็นหนังสือมอบฉันทะโดยต้องลงวันท่ีและลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ	และ
จะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำาหนด	หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ท่ี
ประธานกำาหนด	ณ	สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
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(ข้อ 39)	 	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	(ถ้า	มี)	มาประชุมไม่น้อยกว่า	25	คนและ
ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด	หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า	1	ใน	
3	ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

	 	 	 	 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง	1	ชั่วโมง	จำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามทีก่ำาหนดไวห้ากวา่การประชมุผู้ถอืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ	การประชมุ
เปน็อนัระงับไป	ถ้าการประชมุผู้ถือหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้นรอ้งขอให้นดัประชุมใหมแ่ละให้
สง่หนังสือนัดประชุมไปยงัผู้ถอืหุ้นไมน่อ้ยกวา่	7	วนักอ่นวนัประชมุ	ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบ
องค์ประชุม

(ข้อ 40)	 	 ในการประชมุผูถ้อืหุน้	ใหป้ระธานกรรมการนัง่เปน็ประธานทีป่ระชมุ	ในกรณท่ีีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุม
หรอืไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด	้ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเปน็ประธาน	ถา้ไมม่รีองประธาน
กรรมการหรอืมแีตไ่มอ่าจปฏิบตัหินา้ทีไ่ด	้ใหผู้ถ้อืหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกต้ังผูถ้อืหุน้คนหนึง่ซ่ึงไดเ้ขา้รว่มประชมุเปน็
ประธานที่ประชุม

(ข้อ 41)  ประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคุมการประชุม	ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วย
การประชุม	ในการน้ีต้องดำาเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำาดับระเบียบวาระที่กำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม	
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม

(ข้อ 42)	 	 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ให้หุ้น	1	หุ้นมีเสียง	1	เสียง	ทั้งนี้	ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้นนอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1)	ในกรณปีกตใิห้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนถา้มคีะแนนเสยีงเทา่
กันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2)	ในกรณดีงัตอ่ไปนีใ้หถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสีข่องจำานวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก)	การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข)	การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค)	การทำาแก้ไข	หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ
(ง)	การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
(จ)	การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน
(ฉ)	การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(ช)	การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
(ซ)	การควบหรือเลิกบริษัท
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(ข้อ 43)	 	 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำาปี	พึงกระทำามีดังนี้
(1)	พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำาเนินการของบริษัทในรอบ

ปีที่ผ่านมา
(2)	พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนของบริษัท
(3)	พิจารณาจัดสรรเงินกำาไร	และการจ่ายเงินปันผล
(4)	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5)	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน
(6)	กิจการอื่น	ๆ

เงินปันผล และ เงินสำารอง

(ข้อ 49) 	 ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการในกรณีที่มีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลการจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำาบอกกล่าวการจ่าย
เงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งและจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน	1	 (หนึ่ง)	 เดือน	
นับแต่มีมติเช่นว่านั้น

(ข้อ 50)	 	 คณะกรรมการอาจจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เปน็ครัง้คราวไดเ้มือ่ปรากฏแกก่รรมการวา่บรษิทัมกีำาไร
พอสมควรที่จะกระทำาเช่นนั้นได้และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป

(ข้อ 51)	 	 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำานวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกันเว้นแต่จะได้มีกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำาหรับหุ้นบุริมสิทธิการ
จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำาไรจะกระทำามิได้และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
หา้มมใิหจ้า่ยเงนิปนัผลภายใตว้รรคดงักลา่วขา้งตน้ในกรณท่ีีบรษัิทยงัจำาหนา่ยหุน้ไมค่รบตามจำานวนท่ีจดทะเบียน
ไวห้รอืบรษิทัไดจ้ดทะเบียนเพิม่ทนุแลว้บรษิทัจะจา่ยเงนิปนัผลทัง้หมดหรอืบางสว่นโดยออกเป็นหุน้สามญัใหมใ่ห้
แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

(ข้อ 52)	 	 บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี	ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	(ห้า)	ของกำาไรสุทธิประจำาปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	(สิบ)	ของทุนจด
ทะเบยีนนอกจากทนุสำารองดงักลา่วคณะกรรมการอาจเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นลงมตใิหจ้ดัสรรเงนิทนุสำารองอืน่
ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำาเนินการของบริษัทด้วยก็ได้
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หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน

บุคคลธรรมดา

1.	 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง:	
	 ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ	เช่น	บัตรประจำาตัวประชาชน	บัตรประจำาตัวข้าราชการ	หรือ

หนังสือเดินทาง	และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	ให้ยื่นหลักฐานประกอบการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.	 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม:
	 ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ระบบไม่รองรับการมอบฉันทะของ

บุคคลธรรมดาให้แก่บุคคลธรรมดาผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ได้	ดังนั้น	 เพื่อเป็นการรักษา
สิทธิและผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง	ทางบริษัทฯ	ขอความกรุณา
ให้ท่านมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ	ดังนี้	

	 	 1)	นายบรรจง	จิตต์แจ้ง
	 	 2)	รศ.	ดร.วิชา	จิวาลัย	
	 โดยการกรอกข้อความให้ครบถ้วน	พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ	ตามแบบ	ข.	พร้อมติดอากรแสตมป์	

20	บาท	(ดังสิ่งที่แนบมาด้วย	8)	และจัดส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนป้องกันการสูญหายมาที่	

“สำานักเลขานุการบริษัทบริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	
ที่อยู่	15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี	
ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี	11110”	
โดยให้ไปรษณีย์ส่งเอกสารให้ถึงบริษัทล่วงหน้า	ภายในวันจันทร์ที่	5	เมษายน	2021

นิติบุคคล

1.	 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น	(กรรมการ)	ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง:
1.1	 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ	1
1.2	 สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน	 3	 เดือนซึ่งรับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้

แทนนติบิคุคล	และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซึง่เปน็ผูเ้ข้ารว่มประชมุมอีำานาจกระทำาการแทนนติบิคุคล
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.	 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม:
2.1	 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม	ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2.2	 ภาพถ่ายหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิุคคลของผูถ้ือหุน้อายไุมเ่กนิ	3	เดอืนซึง่รับรองสำาเนาถกูตอ้งโดยผู้

แทนนิติบุคคล	(กรรมการ)		และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล	ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.3	 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ	และผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ	1
3.	 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย	หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

3.1	 ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้อ	1	และ	2
3.2	 ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้เปน็ผูล้งทนุชาวตา่งประเทศมอบให้	Custodian	เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนตอ้ง

แสดงหลักฐานเพิ่มเติม	ดังต่อไปนี้
3.2.1	หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้	Custodian	เป็นผูด้าเนินการลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะแทน
3.2.2	หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ	Custodian

สิ่งที่แนบมาด้วย	7
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ทั้งนี้เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำาคำาแปลภาษาองักฤษแนบมาด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน
นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของการแปล

**โดยบริษัทฯ	จะไม่ทำาการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือสร้างภาระให้ผ้ถือหุ้นเกินสมควร	(เช่น	ไม่มีการกำาหนดให้ต้องใช้บัตร
ประชาชนตัวจริงของผู้มอบอานาจ	หรือกำาหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง)	**

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (E-AGM)	ของบริษัทฯ	ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้
โดยดำาเนินการดังต่อไปนี้

1.	 เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นโดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของ
บคุคลทีผู่ถ้ือหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ	หรือกาเครื่องหมายหน้าชือ่กรรมการอสิระ	ตามทีบ่รษิัทระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉันทะ	โดย
เลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

2.	 ปิดอากรแสตมป์	จำานวน	20	บาท	พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ท่ีทำาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว	 เพ่ือให้ถูกต้องและมี	ผล
ผูกพันตามกฎหมาย

3.	ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้นมายังสำานักงานใหญ่ของบ
ริษัทฯ	ดังนี้

3.1 ทางไปรษณีย์:	
สำานักเลขานุการบริษัท		
บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	สำานักงานใหญ่
เลขที่	15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี	
ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวทอง	นนทบุรี	11110		

3.2	 ทาง	E-mail:	CompanySecretary@thaiopticalgroup.com	

ภายในเวลา	17:00	น.	(ตามเวลาในประเทศไทย)	ของจันทร์ที่	5	เมษายน	2021	เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้ง
ที่	18/2021	ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	บริษัทฯ	จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นส่งคำาถามที่เกี่ยวกับวาระ
การประชุมล่วงหน้า	โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำาถามพร้อมระบุชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์/อีเมลล์	ที่สามารถ
ตดิตอ่ได	้และขอความกรุณาผูถ้อืหุน้เจ้งความประสงคเ์ขา้รว่มประชุมผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิสล์ว่งหนา้	เนือ่งจากทางบรษิทัฯ	จะ
ใช้ระบบ	“Username”	และ	“Password”	ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม	ดังนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะโปรดยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมการประชุม	

ท้ังนี้	ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง
ได้	และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำานวนที่ตน
ถืออยู่ได้เว้นแต่เป็น	Custodian	ท่ีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ	ค.	(สามารถดาวโหลดได้ที่	www.thaiopticalgroup.com)

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บรษัิทฯ	จะเริม่เปดิระบบการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้กอ่นเริม่การประชมุตัง้แต	่08:00	น.	เปน็ตน้ไป	โดยการประชมุ
จะดำาเนินการในวันพุธท่ี	8	เมษายน	2021	เวลา	10:00	น.	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-AGM)	โดยผู้ให้บริการด้านระบบจัดการ
ประชุม	(e-AGM)	คือ	บริษัท	ดิจิทัล	แอคเซส	แพลตฟอร์ม	จำากัด	(บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	ถ่ายทอด
จากห้องออพติคแกลเลอรี่ของบริษัท	อุตสาหกรรมแว่นตาไทย	จำากัด	หรือ	TOC	(บริษัทย่อย)
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำาหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

	 เขียนที่	......................................................................

	 วันที่	................เดือน	..........................พ.ศ	................

(1)	ข้าพเจ้า	................................................................................................. สัญชาติ	.....................................................................

อยู่บ้านเลขที่	.....................................ถนน	.................................................. ตำาบล/แขวง	.............................................................

อำาเภอ/เขต	.......................................จังหวัด	.............................................. รหัสไปรษณีย์	...........................................................

(2)	เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม	..........................หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	.............................................เสียง	ดังนี้

	หุ้นสามัญ	...............................................หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	....................................................เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ	..........................................หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	....................................................เสียง

(3)	ขอมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

	1)		..........................................................นายบรรจง	จิตต์แจ้ง	................................................ อายุ	...........73........... ปี

อยู่บ้านเลขที่....11/42....หมู่ที่	1....ซอย....พิทักษ์	2....	ถนน	....แจ้งวัฒินะ	14	....ตำาบล/แขวง	........................................

อำาเภอ/เขต		... ........หลักสี่	................จังหวัด	..............กรุงเทพฯ............... รหัสไปรษณีย์	 ..................10210.................หรือ

	2)		.................................. .....................รศ.ดร.วิชา	จิวาลัย	..................................................... อายุ...........77...........	. ปี

อยู่บ้านเลขที่	..........376-160..........ถนน...............พระรามที่	3...............ตำาบล/แขวง	....................บางโคล่....................

อำาเภอ/เขต		...............บางคอแหลม..............จังหวัด	...............กรุงเทพฯ............... รหัสไปรษณีย์	.....10120.....	.. 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดยีวเปน็ผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ใน	การประชมุสามญัผูถ้อื

หุ้นประจำาปี 18/2021 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ให้บริการด้านระบบจัดการประชุม	(e-AGM)	คือ	บริษัท	ดิจิทัล	แอคเซส	

แพลตฟอร์ม	จำากัด	(บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	ในวันพฤหัสบดีที่  8  เมษายน  2564  เวลา 10.00 น.  

ถ่ายทอดจากห้องออพติคแกลเลอรี่ของบริษัท	อุตสาหกรรมแว่นตาไทย	จำากัด	หรือ	TOC	(บริษัทย่อย)	หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน

วัน	เวลา	สถานที่หรือวิธีการเข้าประชุมอื่นด้วย

(4)	ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	17/2020	วันที่	15	กรกฎาคม	2020

  	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

    	เห็นด้วย	 	 	  ไม่เห็นด้วย	 	 	งดออกเสียง

วาระที่ 2	 เร่ือง	รบัทราบผลการดำาเนนิงานของบรษิทัในรอบป	ี2020	ตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจำาป	ี2020	(แบบ	56-1	 

	 	 One	Report)	

  	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

สิ่งที่แนบมาด้วย	8

อากรแสตมป์
20 บาท
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  	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

    	เห็นด้วย	 	 	ไม่เห็นด้วย	 	งดออกเสียง

วาระที่ 3	 เรื่อง	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่		31	ธันวาคม	 

	 	 2020	และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

  	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

    	เห็นด้วย			 	ไม่เห็นด้วย		 	งดออกเสียง

วาระที่ 4	 เรื่อง	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	ประจำาปี	2020	และกำาหนดวันปิด 

	 	 สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	(Record	Date)	เพื่อสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล	(XD)

  	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

    	เห็นด้วย			 	ไม่เห็นด้วย		 	งดออกเสียง

วาระที่ 5	 เรื่อง	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนประจำาปี	2021

  	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

    	เห็นด้วย	 	 	ไม่เห็นด้วย		  งดออกเสียง	

วาระที่ 6	 เรื่อง	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ

  	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

    	เห็นด้วย	 	 	ไม่เห็นด้วย	 	งดออกเสียง

    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

	 	 	 	 ชื่อกรรมการ	-	ดร.สว่าง	ประจักษ์ธรรม

    	เห็นด้วย	 	 	ไม่เห็นด้วย	 	งดออกเสียง

	 	 	 	 ชื่อกรรมการ	-	นายสาโรจน์	ประจักษ์ธรรม

    	เห็นด้วย	 	 	ไม่เห็นด้วย		 	งดออกเสียง

	 	 	 	 ชื่อกรรมการ	-	นายธรณ์	ประจักษ์ธรรม

    	เห็นด้วย	 	 	ไม่เห็นด้วย	 	งดออกเสียง

	 	 	 	 ชื่อกรรมการ	-	นางสาววิจิตต์	ทวีปรีชาชาติ

    	เห็นด้วย	 	 	ไม่เห็นด้วย		 	งดออกเสียง
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วาระที่ 7	 เรื่อง	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	และโบนัสประจำาปี	2021								

  	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

    	เห็นด้วย	 	 	ไม่เห็นด้วย		 	งดออกเสียง	

วาระที่ 8	 เรื่อง	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

    	เห็นด้วย	 	 	ไม่เห็นด้วย		 	งดออกเสียง

(5)	การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสีย
นั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6)	ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม
มกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งต้น		รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอ้เทจ็
จริงประการใด	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

	 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุม	 เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ	ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

ลงชื่อ	………………................……………………………ผู้มอบฉันทะ
(….....................................………………………………………)

ลงชื่อ	………………................……………………………ผู้มอบฉันทะ
(….....................................………………………………………)

ลงชื่อ	………………................……………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(….....................................………………………………………)

ลงชื่อ	………………................……………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(….....................................………………………………………)

ลงชื่อ	………………................……………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(….....................................………………………………………)

หมายเหตุ
1.	 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2.	 วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3.	 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น	ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจำา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ	ข.	ตามแนบ
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ			บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	
สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	18	ประจำาปี		2021	ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	

ในวันพฤหัสบดีที่		8	เมษายน		2021		เวลา	10.00	น.		เป็นต้นไป
ถ่ายทอดจากห้องออพติคแกลเลอรี่ของบริษัท	อุตสาหกรรมแว่นตาไทย	จำากัด	หรือ	TOC	(บริษัทย่อย)	

	วาระที.่................เรื่อง	...........................................................................................................................................................

   	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

    	เห็นด้วย	 	 	ไม่เห็นด้วย	 	งดออกเสียง

	วาระที.่................เรื่อง	...........................................................................................................................................................

   	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

    	เห็นด้วย	 	 	ไม่เห็นด้วย	 	งดออกเสียง

	วาระที.่................เรื่อง	...........................................................................................................................................................

   	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

    	เห็นด้วย	 	 	ไม่เห็นด้วย	 	งดออกเสียง

	วาระที.่................เรื่อง	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งตามวาระ (ต่อ)

   	ชื่อกรรมการ	…………………........……………………………………………

    	เห็นด้วย	 	 	ไม่เห็นด้วย		 	งดออกเสียง

   	ชื่อกรรมการ	…………………........……………………………………………

    	เห็นด้วย	 	 	ไม่เห็นด้วย		 	งดออกเสียง

   	ชื่อกรรมการ	…………………........……………………………………………

    	เห็นด้วย	 	 	ไม่เห็นด้วย		 	งดออกเสียง

   	ชื่อกรรมการ	…………………........……………………………………………

    	เห็นด้วย	 	 	ไม่เห็นด้วย		 	งดออกเสียง
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สิ่งที่แนบมาด้วย	9

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายบรรจง จิตต์แจ้ง

•	 กรรมการอิสระ
•	 ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
•	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

อายุ:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 73
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ:			 	 	 	 	 	 8	เมษายน	2551
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท:	 	 	 	 	 13
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(%)	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2021:	 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร:	 	 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
•	 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล	University	of	Akron,	U.S.A.
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล	(เกียรตินิยมอันดับสอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ:
•	 ในปี	2020	เข้าร่วมงานสัมมนาทาง	Online	จัดโดย	Thai	

IOD	จำานวน	11	ครั้ง
•	 IOD	Facilitators	Briefing,	2020
•	 IOD	Facilitators	Forum,	2020
•	 DLCP:	Director	Leadership	Certification	Program	ปี	

2020
•	 Audit	Committee	Forum	“Audit	Committee	in	the	

Age	of	Disruption	ปี	2018
•	 National	Director	Conference	2018	“Rising	Above	

Disruptions	ปี	2018
•	 Innovation	Trip	to	Japan	ปี	2018

•	 EFC:	Executive	Forum	on	Competitiveness	รุ่นปี	
2018

•	 BMD:	Board	that	Make	a	Difference	รุ่น	7/2018
•	 SBM:	Strategic	Board	Master	Class	รุ่น	1/2017
•	 DCPU:	DCP	Update	รุ่น	1/2014
•	 ACEP:	Anti-Corruption	 for	Executive	Program	รุ่น	

7/2012
•	 RCC:	Role	of	Compensation	Committee	รุน่	7/2008
•	 ReDCP:	DCO	Refresher	Course	รุ่น	5/2007
•	 CDC:	Charter	Director	Class	รุ่น	1/2007	
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุน่	7/2001(สมาชกิ

ผู้ทรงคุณวุฒิิอาวุโส)	

นอกจากนี้ ได้ร่วมกับคณะวิทยากรของ Thai IOD เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรดังนี้
•	 DCP	Module	1:	Practice	of	Directorship
•	 DCP	Module	8:	Directing	Strategic	Progress
•	 AACP:	Advanced	Audit	Committee	Program	“Role	

of	Audit	Committee	as	an	Independent	Director”
•	 BNCP:	Board	Nomination	&	Compensation	Program	

“Director	Nomination”
•	 BMD:	Boards	That	Make	a	Difference

•	 BRP:	Board	Reporting	Program	“Creating	Value	to	
Board	Reporting”

•	 CGE:	Corporate	Governance	for	Executives	“การ
เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น”

•	 RCP:	Roles	of	Chairman	Program	“Defining	Chairman’s	
Role”	

•	 SFE:	Successful	Formulation
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การพัฒนาด้านการจัดการ:
•	 Inchcape	Management	Program	at	Euro-Asia	Center,	INSEAD,	Fontainebleau,	France
•	 สัมมนา	Strengthening	Good	Corporate	Governance	by	Audit	Committee	and	 Independent	Director:	

Experiences	from	Fraud	Cases	2020,	จัดโดย	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)	
ร่วมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประวัติการทำางาน:
2558-ปัจจุบัน		 บมจ.	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป
     ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ  
2551-ปัจจุบัน		 บมจ.ไทยออพติคอล	กรุ๊ป
     กรรมการอิสระ
     กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ 
     กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
2538	-2547	 	 บริษัท	มาลีสามพราน	จำากัด	(มหาชน)
     กรรมการผู้จัดการใหญ่  

2538	-2547	 	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
     รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  
	 	 	 	 	 สมาคมจัดการธรุกจิแหง่ประเทศไทย	(TMA)
     กรรมการอำานวยการ  
2532-	2537	 	 บริษัท	อินช์เคปแมนูแฟคเจอริ่ง	จำากัด
     กรรมการผู้จัดการ
2524-2532	 	 บริษทั	โฟร์โมสตอ์าหารนม	(กรุงเทพฯ)	จำากดั
     ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ  

ตำาแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:	 	 	 	 	 	 	 ไม่มี		

ตำาแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:		 	 	 	 	 ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ:	มี
•	 บริษัท	ลำ่าสูง	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
 กรรมการสรรหา

•	 บริษัท	ทีพีบีไอ	จำากัด	(มหาชน)
 ประธานกรรมการ
 กรรมการอิสระ

ตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ:	มี
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
 กรรมการ
 กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

•	 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 ที่ปรึกษา

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา:	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2020
•	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 	 	 	 	 	 	 1/1	ครั้ง
•	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท		 	 	 	 	 	 	 6/6	ครั้ง
•	 การประชุมคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	 	 	 	 	 	 4/4	ครั้ง
•	 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 4/4	ครั้ง
•	 การประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	 	 	 	 1/1	ครั้ง
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รศ.ดร.วิชา จิวาลัย

•	 กรรมการอิสระ
•	 กรรมการตรวจสอบ
•	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

อายุ:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 77
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ:			 	 	 	 	 20	กุมภาพันธ์	2547
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท:	 	 	 	 17
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(%)	ณ	วันที่	23	ส.ค.	2562:	 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร:	 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)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ:
•	 CDC:	Charter	Director	Class	รุ่น	1/2007
•	 ACP:	Audit	Committee	Program	รุ่น	11/2006
•	 DAP:	Director	Accreditation	Program	รุ่น	8/2004

•	 RCP:	Role	of	Chairman	Program	รุ่น	2000	
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่น	14

การพัฒนาด้านการจัดการ:
•	 สัมมนา	Strengthening	Good	Corporate	Governance	by	Audit	Committee	and	 Independent	Director:	 
	 Experiences	from	Fraud	Cases	2020,	จัดโดย	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)	 
	 ร่วมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประวัติการทำางาน:
2558-ปัจจุบัน		 บมจ.	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป
     กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
2547-ปัจจุบัน		 บมจ.	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป
     กรรมการอิสระ
     กรรมการตรวจสอบ 
2555-2556	 	 The	ASEAN	Federation	of	Land	 
	 	 	 	 	 Surveying	and	Geomatic
     อดีตนายกสมาพันธ์  
2543-2548				 สำานักงานพัฒินาเทคโนโลยีอวกาศและ 
	 	 	 	 	 ภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)
     ประธานคณะกรรมการบริหาร
2537-2538		 	 กรรมการคณะอนุกรรมการนโยบาย 
	 	 	 	 	 ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
     กรรมการ

2536-2541	 นายกสมาคมอาคารชุดไทย
    ประธาน
2529			 	 Ghajamadha	University,	Indonesia	
	 	 	 	 ภายใต้โครงการ	The	MUCIA	-	World	 
	 	 	 	 Bank	Project
    Visiting Professor 
2528-2532	 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2522-2528		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 	 	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	ภาควิชาวิศวกรรมสำารวจ
    รองศาสตราจารย์ และหัวหน้าภาควิชา
    วิศวกรรมสำารวจ
2509-2522		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 	 	 	 คณะวศิวกรรมศาสตร	์ภาควชิาวศิวกรรมสำารวจ
    อาจารย์ประจำาคณะวิศวกรรมศาสตร์
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ตำาแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:	 	 	 	 	 	 	 ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: 	 	 	 	 ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ 		 	 	 	 	 	 	 มี
•	 บริษัท	เอส	ที	พี	แอนด์	ไอ	จำากัด	(มหาชน)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
•	 บริษัท	ที	เอ็น	ดี	ที	จำากัด	(มหาชน)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ:	 	 	 	 มี
•	 บริษัท	สลิลธารา	จำากัด
 ประธานกรรมการ
•	 บริษัท	เวิลด์รีสอร์ท	จำากัด
 กรรมการ
•	 การสำารวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย
 นายกสมาคม
•	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 กรรมการวิชาการวิศวกรรมโยธา

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา:	 	 	 ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2020
•	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 	 	 	 	 	 	 1/1	ครั้ง
•	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท		 	 	 	 	 	 	 6/6	ครั้ง
•	 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		 	 	 	 	 	 4/4	ครั้ง
•	 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 4/4	ครั้ง
•	 การประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	 	 	 	 1/1	ครั้ง
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท	กำาหนดคุณสมบัติของ	“กรรมการอิสระ”	ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของ	คณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	ดังนี้	

1.	 ถือหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ	0.5	ของทนุจดทะเบยีนทีช่ำาระแลว้ของบรษิทัฯ	บรษิทัในเครอื	บรษิทัรว่มหรอื	บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง	
ทั้งนี้ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	

2.	 ไมเ่ปน็กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบการบริหารงานในทางปกตธิรุกิจของบริษัทฯ				บริษัทในกลุม่			บรษิทั
ร่วม	และบริษัทที่เกี่ยวข้อง	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	รวมทั้งไม่เป็น	กรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท	
ลูกจ้าง	พนักงาน	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำาจาก	บริษัทฯ	บริษัทในกลุ่ม	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯหรือผู้มีอำานาจควบคุมในเวลา	2	ปีก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3.	 เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	ทั้งในด้านการเงิน	และบริหารงาน	

4.	 เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมี	ความขัดแย้ง	

5.	 เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด	ๆ 	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจาก	บริษัทฯ		บริษัท
ย่อย	บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	

6.	 เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	

7.	 เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งต้ังข้ึนเป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

8.	 สามารถปฏิบตัหินา้ที่	แสดงความเห็น	หรือรายงานผลการปฏิบตังิานตามหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ	
บริษัทได้โดยอิสระ	
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แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) (รูปเล่ม)

ถึง:	 	 เลขานุการบริษัทฯ	
ที่อยู่:	 	 บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	
	 	 15/5	หมู่	6	ถนน	บางบัวทอง-สุพรรณบุรี	ตำาบล	ละหาร	อำาเภอ	บางบัวทอง	นนทบุรี	11110

โทรศัพท์:	 +66	(0)	2-194-1145	ถึง	50	ต่อ	3119
อี-เมล์:		 CompanySecretary@thaiopticalgroup.com

	 ด้วยข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	ไทยออพติคอล	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)		(“บริษัท”)	มีความประสงค์ขอให้ทางบริ
ษัทฯ	จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	2020	(แบบ	56-1	One	Report)	เพื่อการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น		ครั้งที่	18	
ประจำาปี	2021	แบบรูปเล่มหนังสือให้แก่ข้าพเจ้าตามรายละเอียดดังนี้

 ชือ่ผูถ้อืหุ้น ...............................................................................................	จำานวนหุน้ทีถ่อื.........................................	หุน้

ที่อยู่สำาหรับการจัดส่ง:

	 เลขที่.......................	อาคาร/หมู่บ้าน....................................................ห้อง................................ช้ัน................................

	 ตรอก/ซอย..................................................	ถนน..................................................	ตำาบล/แขวง......................................

	 อำาเภอ/เขต..................................................	จังหวัด..............................................	รหัสไปรษณีย์....................................

	 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ:	.......................................................................................................................................................

	 E-mail:	..........................................................................................................................................................................

ขอรับรายงานประจำาปี 2020 (แบบ 56-1 One Report)

	ฉบับภาษาไทย	จำานวน	..................	ฉบับ						 	ฉบับภาษาอังกฤษ	จำานวน	..................	ฉบับ

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

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

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

สิ่งที่แนบมาด้วย	10



แนวทางปฏิบัติสำาหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2021 (E-AGM) 
และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศของกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19	 เป็นโรคติดต่ออันตราย	
บริษัทฯ	มีความห่วงใยด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน	จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.	 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ดังรายละเอียดและขั้นตอนตามที่จะแจ้งต่อไป	หรือ
2.	 ขอความร่วมมือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ	โดยส่งเอกสารต่างๆ	มาที่	“สำานักเลขานุการบริษัท”
	 เลขที่	15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี	ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวทอง	นนทบุรี	11110	หรือ	ทาง	
	 E-mail:	companysecretary@thaiopticalgroup.com

วิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1. เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

• เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป	เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม

    
• สามารถเข้าสู่ระบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting	ผ่าน	Web	Browser	Google	Chrome	(แนะนำา),	Safari,	Internet	Explorer	

• รองรับบนระบบปฎิบัติการ	IOS,	Android

• ดาวน์โหลด	Cisco	WebEx	Meeting	application*

	 *สามารถใช้งานผ่าน	Web	Browser	ได้	กรณีไม่ต้องการดาวน์โหลด	application

• เตรียมหลักฐานการพิสูจน์ตัวตน	บัตรประจำาตัวประชาชน

• ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำาหรับผู้ถือหุ้น

กรณีเข้าประชุมด้วยตัวเอง
1.	 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำาตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน ลงทะเบียนผ่านระบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting

2.	 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่น	ๆ	อาทิ	บัตรทาง	ราชการอื่น/	
หนังสือเดินทาง	ในการยืนยันตัวตน

3.	 ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล

ส่งเอกสารยืนยันตัวตน* ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจด
ทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำาส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
กรณีมอบฉันทะ
สำาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะได้	กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2. ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)

สำาหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำาตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน
1.	 ลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
2.	 กดเลือก	“ลงทะเบียน”
3.	 ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ	 

DAP	e-Shareholder	Meeting	โดยทำาเครื่องหมาย	 	และกดปุ่มตกลง
4.	 ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบุ	ได้แก่	

4.1	ชื่อ-นามสกุล	(ภาษาไทย)
4.2	เลขท่ีบัตรประจำาตัวประชาชน
	 และเลขท่ีหลังบัตร	 
	 (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องขีด)
4.3	วัน	เดือน	ปี	(พ.ศ.)	เกิด	

4.4	อีเมล	(สำาหรับใช้เป็น	username	 
	 ในการเข้าระบบ)
4.5	หมายเลขโทรศัพท์มือถือ	
	 (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องขีด)
4.6	รหัสผ่าน	และยืนยันรหัสผ่าน

สิ่งที่แนบมาด้วย	11

ลงทะเบียนเข้าประชุมได้ที่นี่



ช่องทางการติดต่อสอบถาม
1.	 ทางไปรษณีย์:	“สำานักเลขานุการบริษัท”	
	 เลขที่	15/5	หมู่	6	ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี	ตำาบลละหาร	
	 อำาเภอบางบัวทอง	นนทบุรี	11110
2.	 ทาง	E-mail:	companysecretary@thaiopticalgroup.com
3.	 Line	ID:	comsectog
4.	 โทรศัพท์:	02	194	1145	ถึง	50	ต่อ	3119

5.	 ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุมโดยทำาเครื่องหมาย		 	และกดปุ่ม	“ดำาเนินการต่อ”
6.	 กดขอรหัส	OTP	โดยระบบจะทำาการจัดส่งรหัส	OTP	ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้กรอกไว้ตอนต้น
7.	 ระบบจะส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง
8.	 หลังจากตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง	ผู้ถือหุ้นทำาการถ่ายรูป	โดยกดที่รูปภาพระบบจะเปิดฟังก์ชั่นกล้องถ่าย

รูป	และให้ผู้ถือหุ้นทำาการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำาตัวประชาชน	จำานวน	3	ขั้นตอน	ดังนี้
 รูปที่ 1:	รูปปัจจุบัน			รูปที่ 2:	รูปบัตรประจำาตัวประชาชน			รูปที่ 3:	รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำาตัวประชาชน
9.	 ตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์	หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม	“ยืนยัน”
10.	ผู้ถอืหุน้	จะไดร้บัอเีมลเพือ่แจง้ผลการลงทะเบยีน	หากไมพ่บอเีมลโปรดตรวจสอบ	Junk	Email	หรอืติดตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจดทะเบยีน)
	 ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา	Username	(รหัสผู้ใช้)	และ	Password	(รหัสผ่าน)	ให้เป็นความลับ	ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

3. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.		 เข้าสู่ระบบได้ที่	https://portal.eservice.set.or.th
2.		 กดเลือก	“เข้าสู่ระบบ”
3.		 กรอก	ชื่อผู้ใช้งาน	(Username)	ได้แก่	อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

และรหัสผ่าน	(Password)
4.		 กรอก	รหัส	OTP	ที่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ทำาการลง

ทะเบียนไว้
5.		 ระบบจะแสดงรายการประชุมผู้ถือหุ้นท้ังหมดท่ีผู้ถือหุ้นได้ทำาการ

ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า	โดยสามารถเลือกให้แสดงได้	2	แบบ

5.1	มุมมองของปฎิทิน
5.2	มุมมองรายการประชุม	(list)

6.	 ผู้ถือหุ้นเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	โดย
ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดการประชุม	เช่น	วันที่	ประชุม	
วาระการประชุม	เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ
เป็นต้น

7.	 กดเข้าร่วมประชุม	ที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอ	และกด	ยอมรับ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการก่อนเข้าร่วมประชุม

8.	 ผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผ่านโปรแกรม	Webex	เพื่อรอเวลาเริ่ม
ประชุม

4. การใช้งานฟังก์ชั่นถามคำาถาม

	 เมือ่เจา้หนา้ทีบ่รษิทัจดทะเบยีน	แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ถามคำาถามได	้ใหผู้ถื้อหุ้นทีต่อ้งการถามคำาถามในวาระนัน้	ๆ 	กลบัไปยงัระบบ	DAP	e-Shareholder	 
	 Meeting	และดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
 การแจ้งความประสงค์ในการถามคำาถาม
	 1.	 กดแจ้งความประสงค์เพื่อถามคำาถามที่ปุ่ม	“ส่งคำาถาม”	
	 2.	 พมิพค์ำาถามทีต่อ้งการสอบถามไวเ้บือ้งตน้	และกดปุม่	“ยนืยนั”	 
	 	 คำาถามจะถูกส่งเข้าคิวรอไว้

การถามคำาถามเมื่อถึงคิวในการถาม
1.	 เม่ือถงึวาระการถามคำาถาม	บริษทัจดทะเบยีนจะเรยีกชือ่ผูถ้อืหุน้	ขอใหผู้ ้
	 ถอืหุ้นเปดิไมค	์หรือทัง้ไมคแ์ละภาพ	(VDO)	บนระบบ	WebEx	เพือ่ถาม 
	 คำาถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

5. การใช้งานฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง

	 1.	 เมือ่ถงึวาระลงคะแนน	บรษิทัจดทะเบียนจะแจง้ใหผู้้ถอืหุน้ทราบและทำาการเปดิระบบลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ	ใหก้ลับไปยงัระบบ	DAP	 
	 	 e-Shareholder	Meetingและกดที่ปุ่มลงคะแนน
	 2.	 เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ	โดยการลงคะแนนมีให้เลือก	3	ตัวเลือก	ได้แก่	“เห็นด้วย”	“ไม่เห็นด้วย”	และ	“งดออกเสียง”

หมายเหต:ุ	การลงคะแนนเสยีงสามารถกำาหนดใหค้ลา้ยกบัการประชมุในรปูแบบ	Physical	Meeting	ได	้กลา่วคอื	เฉพาะผูถ้อืหุน้ทีต้่องการ
ลงคะแนนเสียง	“ไม่เห็นด้วย”	หรือ	“งดออกเสียง”	เท่านั้นที่ต้องกดลงคะแนนเสียง	หาก	“เห็นด้วย”	ไม่ต้องดำาเนินการใดๆ	ทั้งนี้	บริษัท
จดทะเบียนต้องเป็นผู้กำาหนดและแจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุม

	 3.	 หลงัปดิการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ	และบรษัิทไดป้ระกาศผลคะแนนเปน็ท่ีเรยีบรอ้ยแลว้	ผูถ้อืหุน้สามญักดดผูลคะแนนของแตล่ะวาระได้ 
	 	 ด้วยตนเอง	โดยการกดไอคอน

6. ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ 

	 กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่านสามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่	(reset	password)	โดยกดที่ปุ่ม	“ลืมรหัสผ่าน”
	 วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทำาได้	2	วิธี	ดังนี้
	 1.	 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล  
	 	 	 •	กรอกอีเมลที่ทำาการลงทะเบียน		•		ตรวจสอบอีเมลและทำาการตั้งค่ารหัสใหม่		•		ตั้งรหัสผ่านใหม่
	 2.	 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยรหัส	OTP 
	 	 	 •	ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ		•		กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ		•		ขอรหัส	OTP	และกรอกรหัส	OTP		•		ตั้งรหัสผ่านใหม่

 Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการ	ได้ที่	
https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting	
หรือสแกน	QR	Code	ตามด้านล่างนี้




