หนัังสืือเชิิญประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 18/2021 ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
บริิษััท ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

วัันพฤหััสบดีีที่่� 8 เมษายน 2021 เวลา 10:00 น. เป็็นต้้นไป
ผ่่านระบบจััดการประชุุม (e-AGM) ของบริิษััท ดิิจิิทััล แอคเซส แพลตฟอร์์ม จำำ�กััด
ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
โดยท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเข้้าร่่วมการประชุุมได้้ผ่่านทางระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์เท่่านั้้�น
ถ่่ายทอดจากห้้องออพติิกแกลเลอรี่่� บริิษััท อุุตสาหกรรมแว่่นตาไทย จำำ�กััด หรืือ TOC
ตั้้�งอยู่่�ที่่� 61/9 หมู่่�ที่่� 5 ถนนบางบััวทอง-สุุพรรณบุุรีี ตำำ�บลละหาร อำำ�เภอบางบััวทอง จัังหวััดนนทบุุรีี 11110
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

วันที่ 8 มีนาคม 2021

			
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำ�ปี 2021 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2020
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำ�หรับปี 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. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report) (รูปเล่ม)
11. วิธีการและรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  
2021 ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำ�ปี 2021 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ให้บริการด้านระบบจัดการประชุม
(e-AGM) คือ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำ�กัด (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งจะจัดการประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2021 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป โดยถ่ายทอดจากห้องออพติกแกลเลอรี่ บริษัท อุตสาหกรรม
แว่นตาไทย จำ�กัด หรือ TOC ตัง้ อยูท่ ี่ 61/9 หมูท่ ี่ 5 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำ�บลละหาร อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2020 วันที่ 15 กรกฎาคม 2020
วัตถุประสงค์และเหตุผล:
บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำ�ปี 2020 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2020 ซึ่งได้
ส่งสำ�เนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด จึงเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำ�ปี 2020 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2020
ความเห็นของกรรมการ:
รายงานมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 2: รับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปี 2020 ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2020
(แบบ 56-1 One Report)
วัตถุประสงค์และเหตุผล:
เพื่อรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2020 ตาม
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2020 (แบบ 56-1 One Report) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2021
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ความเห็นของกรรมการ:
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำ�เนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญในรอบปี 2020
ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2020 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผล:
เพือ่ ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ซึง่ บริษทั ฯ ต้องจัดทำ�งบแสดงฐานะการเงิน
และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำ�ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
ความเห็นของกรรมการ:
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต และได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและเห็นควรให้รบั ทราบรายงานของผูส้ อบบัญชีตามทีเ่ สนอ
การลงมติ:
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกำ�ไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ ประจำ�ปี 2020 และวันกำ�หนด
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)
วัตถุประสงค์และเหตุผล:
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีนโยบายกำ�หนดว่า “จ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
กำ�ไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำ�รองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้
กำ�หนดไว้” เพื่อเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว ตามผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2020 บริษัทฯ มี
กำ�ไรสุทธิตามงบการเงินรวม 68.78 ล้านบาท โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา
ดังตารางต่อไปนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
1. กำ�ไรสุทธิ
2. หักสำ�รองตามกฎหมาย 5%
3. กำ�ไรสุทธิหลังหักสำ�รองตาม
กฎหมาย
4. จำ�นวนหุ้น
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี
6. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
7. เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย
8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
9. อัตราการจ่ายเงินปันผล

4

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

ปี 2021
(งบการเงินรวม)
68.78 ล้านบาท
---  ล้านบาท

ปี 2020
(งบการเงินรวม)
132.13 ล้านบาท
---  ล้านบาท

ปี 2019
(งบการเงินรวม)
146.03 ล้านบาท
---  ล้านบาท

68.78 ล้านบาท

132.13 ล้านบาท

146.03 ล้านบาท

474.32  ล้านหุ้น
0.12 บาท/หุ้น
งดจ่าย
0.12 บาท/หุ้น
56.92 ล้านบาท
83 %

474.32  ล้านหุ้น
0.25 บาท/หุ้น
0.10 บาท/หุ้น
0.15 บาท/หุ้น
118.58 ล้านบาท
90%

474.32  ล้านหุ้น
0.28 บาท / หุ้น
0.06 บาท / หุ้น
0.22 บาท / หุ้น
132.81 ล้านบาท
91  %

ความเห็นของกรรมการ:
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไร และการจ่ายเงินปันผลปี 2020 ดังนี้
1. รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ
2. ไม่ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิเนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำ�รองครบตามที่กฎหมายกำ�หนดแล้ว  
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2020 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำ�นวน
474.32 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 56.92 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายปันผลดังนี้
(1) เงินปันผลจ่ายจำ�นวน 23.72 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงิน
ปันผลที่จัดสรรมาจากกำ�ไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0
(2) เงินปันผลจ่ายจำ�นวน 9.49 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.02 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผล
ที่จัดสรรมาจากกำ�ไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
(3) เงินปันผลจ่ายจำ�นวน 23.72 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผล
ที่จัดสรรมาจากกำ�ไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30
(4) การจ่ายเงินปันผลดังข้างต้นมีวันกำ�หนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันพุธที่
21 เมษายน 2021 และ
(5) กำ�หนดวันที่จ่ายปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2021
การลงมติ:
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี 2021
วัตถุประสงค์และเหตุผล:
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำ�หนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี  (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ:
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมเป็น ผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำ�ปี 2021 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำ�งานที่ดี มีความเชี่ยวชาญ
ในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษทั จดทะเบียนอืน่ ในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษทั สาํ นักงาน
อีวาย จํากัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม
ความเห็นของกรรมการ:
เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตมิ หาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ซึง่ กำ�หนดให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผู้
สอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ทุกปี โดยการพิจารณาและ นำ�เสนอของคณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประจำ�ปี 2021 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2021
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เลขทะเบียน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตรวจสอบบัญชี TOG

1.  นางสาวศิิริิวรรณ นิิตย์์ดำำ�รง

5906

2018 - ปััจจุุบััน หรืือ

2.  นางสริินดา หิิรััญประเสริิฐวุุฒิิ

4799

2015-2017 หรืือ

3.  นางสาวกมลทิิพย์์ เลิิศวิิทย์์วรเทพ

4377

ยัังไม่่เคยเป็็นผู้้�ลงนาม

รายชื่อ

ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชือ่ ทีเ่ สนอมาข้างต้นนัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้สว่ นเสียกับบริษทั ฯ/ บริษทั
ย่อย/ กรรมการ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด บริษัทฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่ง
ตัง้ บริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ปี 2021 ต่อไปอีกหนึง่ วาระ
โดยมีค่าธรรมเนียมสอบบัญชีรวม 3 บริษัทฯ จำ�นวน 2,470,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
เทียบเท่ากับปีก่อนหน้า
การลงมติ:
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล:
เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 22 กำ�หนด
ให้กรรมการต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีในอัตราหนึ่งในสามของ
จำ�นวนกรรมการทัง้ หมด  ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2021 มีกรรมการทีค่ รบกำ�หนดออกตามวาระ
จำ�นวน 4 คน ได้แก่ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
1. ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม
2. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม

3. นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม
4. นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ

อนึง่ บริษทั ฯ ขอเรียนว่าตามทีไ่ ด้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระและเสนอรายชือ่ บุคคลเพือ่ ดำ�รงตำ�แหน่ง
เป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2020 นั้น ไม่มีผู้ถือ
หุ้นเสนอบุคคลใด ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณา
ความเห็นของกรรมการ:
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนซึง่ ไม่รวม
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มี ลักษณะต้อง
ห้ามตามข้อกำ�หนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของ
คณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติที่เหมาะ
สมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่ง
การลงมติ:
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง
หุ้นต่อหนึ่งเสียง
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ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสประจำ�ปี 2021
วัตถุประสงค์และเหตุผล:
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำ�หนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงิน
รางวัลเบีย้ ประชุม บำ�เหน็จ โบนัส เบีย้ เลีย้ ง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั หรือ ผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ หรือตามทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะอนุมตั ิ จึงขอให้ทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2021 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำ�นึงถึง
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดย
ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจของบริษทั ทีว่ างไว้โดยมีกระบวนการทีโ่ ปร่งใสสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผถู้ อื
หุน้ จึงเห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทั ฯ
และโบนัสกรรมการประจำ�ปี 2021 รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 6.815 ล้านบาท  (รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5)
1. ค่าตอบแทนประจำ�ปี 2021: พิจารณาจากผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีกรรมการ
รวม 12 คน เห็นควรจ่ายค่าตอบแทนประจำ�ให้กรรมการ จำ�นวนไม่เกิน 5.815 ล้านบาท
2. โบนัสกรรมการปี 2021: โดยพิจารณาจากผลการดำ�เนินงานในปี 2020 คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นควรให้บริษัทฯ ตอบแทนกรรมการด้วยโบนัสประจำ�ปี จำ�นวน
ไม่เกิน 1.0 ล้านบาท
3. ผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากสวัสดิการพนักงานบริษัท: ไม่มี
ความเห็นของกรรมการ:
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการของบริษัทฯ รวมกับ
โบนัสกรรมการประจำ�ปี 2021 เป็นจำ�นวนรวมไม่เกิน 6.815 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดกำ�หนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองโดยคำ�นึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว
การลงมติ:
ตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
—
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี บริษัท ดิจิทัล แอคเซส
แพลตฟอร์ม จำ�กัด (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เป็นผู้ให้บริการด้านระบบจัดการประชุม (e-AGM) ตาม
กำ�หนดวัน  เวลา  และวิธีการดังกล่าว
บริษทั ขอความร่วมมือผูถ้ อื หุน้ กรุณาศึกษาเงือ่ นไขการลงทะเบียนเพือ่ เข้าประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนศึกษาวิธีการลงคะแนน เนื่องจากทางบริษัทจะใช้ระบบ “Username” และ “Password” ลับเฉพาะบุคคล ในการลง
ทะเบียนและนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม ดังนั้น ผู้ถือหุ้นต้องผ่านยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยท่านสามารถ
ศึกษารายละเอียดและวิธกี ารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ (ดังสิง่ ทีแ่ นบมาด้วย 11) ขอความกรุณาทุกท่านแจ้งความประสงค์
เข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2021
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ในวันประชุมทางบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าใช้ (log-in) ระบบเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ได้ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป
อนึง่ ด้วยเหตุผลเรือ่ งความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ระบบไม่รองรับการมอบฉันทะของบุคคลธรรมดา
ให้แก่บุคคลธรรมดาผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ได้  
ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตัวเอง ทางบริษทั ฯ ขอความกรุณาให้ทา่ นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ทีไ่ ม่มสี ว่ นได้สว่ นเสียในวาระ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้
1) นายบรรจง จิตต์แจ้ง และ
2) รศ. ดร.วิชา จิวาลัย
โดยการกรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ ลงลายมือชือ่ ในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ ข. พร้อมติดอากร
แสตมป์ 20 บาท (ดังสิ่งที่แนบมาด้วย 8) และจัดส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนป้องกันการสูญหายมาที่ “สำ�นักเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ที่อยู่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำ�บลละหาร อำ�เภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110” โดยให้ไปรษณีย์ส่งเอกสารให้ถึงบริษัทล่วงหน้า ภายในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2021
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อบริษัทตามช่องท่านดังต่อไปนี้
1. ไปรษณีย์:
“สำ�นักเลขานุการบริษัท”
เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำ�บลละหาร อำ�เภอบางบัวทอง 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 ประจำ�ปี 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 - 12:00 น.
ถ่ายทอดสดจากห้องออพติคแกลเลอรี่ บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำ�กัด หรือ TOC (บริษัทย่อย)
ผู้เข้าประชุม
1 ดร.สว่าง
2 นายสิงห์
3 นายไพรัช
4 นายบรรจง
5 รศ.ดร.วิชา
6 นายเดวิด    
7 นายสาโรจน์
8 นางพรพรรณ
9 นางสาววิจิตต์
10 นายธรณ์
11 นางอมลรัตน์

ประจักษ์ธรรม
ตังทัตสวัสดิ์
เมฆอาภรณ์
จิตต์แจ้ง
จิวาลัย
ครอส
ประจักษ์ธรรม
โต๊ะตระกูล
ทวีปรีชาชาติ
ประจักษ์ธรรม
ประจักษ์ธรรม

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร (CAO)

ผู้ลาประชุม
1 นายพอล

ไบรอัน ฟัสซี

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นายชัยวัฒน์
2 นางสาวจิรสุดา
3 นางสาวสุปัฏบ์
4 นางสาวนุชจรินทร์

จิตติคุณ
สำ�เภาทอง
ควรประดิษฐ์
บุญเสริมสุข

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ (COO)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี และการเงิน (CFO)
เลขานุการบริษัท
ผู้ชำ�นาญการ สำ�นักตรวจสอบภายใน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำ�นักงาน อี วาย จำ�กัด
1 นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำ�รง
2 นางสาวจินตนา
อัมพรพะงา
ท่ีปรึกษากฎหมายจากสำ�นักกฎหมายสุวกรม์ เอี่ยมดิลก
1 นายสุวกรม์
เอี่ยมดิลก
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เริ่มการประชุม ณ เวลา 10:00 น.
ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานกรรมการบริษทั และประธานในทีป่ ระชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับ และ
ขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และทุกท่านทีส่ ละเวลาอันมีคา่ มาร่วมประชุม พร้อมทัง้ ได้แจ้งจำ�นวนผูถ้ อื หุน้ และผูม้ อบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุม ดังนี้
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ข้อมูลการลงทะเบียน ณ เวลาเปิดประชุม
ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมมีดังนี้ (No. of Shareholder attend)
ประเภทผู้ถือหุ้น
(Type of Shareholders)

จำ�นวนผู้ถือหุ้น
(No. of Shareholders)

จำ�นวนหุ้น
(No. of Shares)

มาด้วยตนเอง
(Shareholders)

26

ราย
ถือหุ้นรวม
(Persons) (No. of Shares)

66,399,069

หุ้น
(Shares)

รับมอบฉันทะ
(Proxies)

41

ราย
ถือหุ้นรวม
(Persons) (No. of Shares)

339,561,051

หุ้น
(Shares)

รวม
(Total)

67

ราย
รวมถือหุ้นทั้งสิ้น
(Persons) (Total No. of Shares)

405,960,120

หุ้น
(Shares)

474,318,000

หุ้น
(Shares)

คิดเป็น
(Total shares are)

85.5882%

ของหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด
(of Total Paid up Capital)

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
มาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายแล้วทั้งหมดของ
บริษทั ฯ ซึง่ มีจ�ำ นวนรวม 474,318,000 หุน้ คิดเป็นจำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า 158,106,000 หุน้ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ตามสัดส่วน
จำ�นวนหุ้นข้างต้น ถือว่าการประชุมในนี้ครบองค์ประชุม
ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 33 กำ�หนดว่าในการออกเสียงลงคะแนน
ของผู้ถือหุ้น หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และการลงคะแนนเสียงให้กระทำ�อย่างเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย
5 คน ร้องขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวิธีอื่น
อย่างไรก็ดี เนือ่ งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามประกาศ
จากทางภาครัฐที่สนับสนุนให้มีการจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ปฏิบัติตามพระราชกำ�หนด ว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 บริษัทฯ จึงได้นำ�ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้จัดการ
ประชุมเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง ตลอดจนใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ในการ
จัดเก็บข้อมูลการลงคะแนนเสียงในการประชุมแต่ละวาระอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ ทางบริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือ
หุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งคู่มือการใช้งานโดยละเอียดให้แก่ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

ก่อนทีจ่ ะเริม่ การประชุมวาระต่างๆ ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษทั แจ้งวิธกี ารลงคะแนนเสียงให้ทปี่ ระชุม
ทราบ โดย นางสาวสุปัฏบ์ ควรประดิษฐ์ เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบดังนี้ ตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อที่ 42 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้หุ้น 1 หุ้น  มีคะแนนเสียง 1 เสียง การลงคะแนนเสียง
สามารถกระทำ�ได้ โดยการกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกราฟแท่ง 3 สี (เหลือง น้ำ�เงิน เขียว)ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะ
นำ�ไปยังหัวข้อวาระการลงคะแนน เมื่อการประชุมดำ�เนินไปตามวาระต่างๆ และประธานได้การกล่าว “เปิดการลงคะแนน” ใน
แต่ละวาระจะปรากฏสถานะมีขอ้ ความให้ทา่ นสามารถเลือกกดได้วา่ “เฉพาะการลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง” หากผู้
ถือหุน้ ประสงค์ลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ให้กดข้อความดังกล่าวเพือ่ ลงคะแนนตามความประสงค์ จากนัน้ ให้รอประธาน
กล่าว “ปิดการลงคะแนน” ผู้ถือหุ้นสามารถกด “ดูสรุปผลคะแนน” แต่หากผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ผู้ถือหุ้นไม่ต้องกดสัญลักษณ์ใดๆ
และรอให้ประธานกล่าว “ปิดการลงคะแนน” ผู้ถือหุ้นสามารถกด “ดูสรุปผลคะแนน” ในวาระนั้นๆ
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำ�ปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้
เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระและเสนอรายชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ตัง้ แต่วนั ที่
1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอวาระและชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
แต่อย่างใด และในการจัดประชุมในครั้งนี้บริษัทฯ มีการบันทึกวีดีทัศน์ตลอดการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้ารับชมได้ในภาย
หลังการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaiopticalgroup.com
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำ�เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1		 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 16 ประจำ�ปี 2562 เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2562
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำ�ปี
2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยได้จัดทำ�ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัด
ส่งรายงาน การประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามทีก่ ฎหมาย
กำ�หนด รวมทัง้ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และได้สง่ สำ�เนาให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดเกีย่ วกับรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 16 ประจำ�ปี 2562 เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2562 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีค�ำ ถาม ประธานฯ
จึงขอมติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 16 ประจำ�ปี 2562
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ตามที่ได้เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6 ประจำ�ปี
2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ตามที่เสนอด้วยเสียงข้างมากของจำ�นวนผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.
สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 1
วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำ�ปี 2019 ว้นที่ 4 เมษายน 2019
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน
2
ราย
รวม
1,388,800 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
69
ราย
รวม 407,348,920 หุ้น
จำ�นวนเสียงลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละ (%)

407,348,920

100.0000

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

0

0.0000

งดออกเสียง (Abstain)

0

0.0000

407,348,920

100.0000

รายการ
เห็นด้วย (Approve)

รวม (Total)

ทั้งนี้เป็นไปตามความของข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำ�กัด พ.ศ. 2535
หมายเหตุ
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ (log-in) เพิ่มขึ้นจำ�นวน 2 ราย รวม 1,388,800 หุ้น ส่งผลให้จำ�นวน
ผู้ถือหุ้นของผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นมี 69 ราย และจำ�นวนหุ้นทั้งหมด 407,348,920 หุ้น
ระเบียบวาระที่ 2		 รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามหนังสือรายงานประจำ�ปี
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2562 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
บริษัทฯ มีเป้าหมายเป็นผู้ผลิตเลนส์อิสระชั้นนำ�ที่เติบโตอย่างยั่งยืน
ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่ามีการให้บริการที่เป็นเลิศอย่างสม่ำ�เสมอ
คู่ค้าได้รับความสะดวกสบายในการทำ�ธุรกิจร่วมกัน
และเป็นผู้จัดจำ�หน่ายเลนส์สำ�เร็จรูปในราคาที่คุ้มค่าสูงสุด
อีกทั้งเป็นผู้ผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลอย่างครบวงจรให้บริการตรงเวลาทุกครั้ง
• ผลประกอบการในปี 2562
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีรายได้รวม 1,972 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 ซึง่ มีรายได้รวม 1,842 ล้านบาท
อัตราการเติบโตคิดเป็น 7.1% ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิ 132 ล้านบาท ลดลงจาก ปีก่อนหน้า
ซึ่งมีกำ�ไรสุทธิ 146.03 ล้านบาท หรือคิดเป็น -9.6% มีสาเหตุหลักมาจากอัตราเงินบาทแข็งค่าสูงขึ้น
อย่างมาก
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• รายได้จากการขายตามภูมิภาคในปี 2562 เป็นดังนี้
» ยุโรปจำ�นวน 750 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38%
» ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จำ�นวน 688 ล้านบาท หรือคิดเป็น 35%
» เอเชีย-แปซิฟิค จำ�นวน 368 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18%
» อเมริกา จำ�นวน 153 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8%
» อื่นๆ จำ�นวน 13 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.6%
• พัฒนาการต่างๆ ที่สำ�คัญของบริษัทฯ ในปี 2562 มีดังนี้
» การติดตั้ง RX AUTOMATION Phase 2 เสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบ
» ปัจจุบันบริษัทฯ มีสินค้าประเภท Rx ทุกประเภทเทียบเท่ากับผู้ผลิตเลนส์ชั้นนำ�ทั่วโลก
» บริษัทฯ มีแผนจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดเพิ่มขึ้นในปี 2563
» บริษัทฯ มีมาตราการรับมือสถานการณ์ COVID-19 และดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง
» บริษัทฯ มีแผนการจัดตั้งบริษัทฯ ย่อยในภูมิภาคยุโรปในปี 2563
• การประกอบกิจการอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นจะประกอบกิจการอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก 3 ประการ ได้แก่
1) การใส่ใจบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2) การใส่ใจผู้คน และ
3) การใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองเป็นหนึง่ ใน ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์ ได้รบั รางวัล ความยัง่ ยืน
และได้รับรางวัลเหรียญเงินจากโครงการเกษียณสุขจากสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 และ ในปี 2561 ได้รบั การ
รับรองรับรองต่ออายุบริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อ
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง
จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ซึ่งมีหัวข้อคำ�ถาม*เกี่ยวกับการดำ�เนินงานในปี 2562 ดังนี้
คำ�ถามจากนายเทอดศักดิ์ หวังเสต
1) ความคืบหน้าของโรงงาน RX Automation Phase 2
2) ความคืบหน้าของการจัดตั้งบริษัทย่อยในยุโรปและความคาดหวังยอดต่อขาย 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. ทีเ่ ติบโตอย่างรวดเร็ว อยากทราบว่ายอดขายและกำ�ไรในภูมภิ าคเหล่านี้ จะสามารถ
ชดเชยส่วนที่ลดลงไปของยุโรปได้ในเวลาเท่าไร
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คำ�ตอบจากนายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4) บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการติดตั้งเครื่องจักรและดำ�เนินการขายแบบเต็มรูปแบบตั้งแต่ไตรมาส
ที่ 4 ของปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีกำ�ลังการผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคล
เพิ่มมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องเพิ่มจำ�นวนพนักงาน
5) บริษทั ฯ กำ�ลังดำ�เนินการจัดตัง้ บริษทั ย่อยในยุโรปภายในปี 2563 และคาดการณ์วา่ จะสามารถ
ดำ�เนินงานได้ช่วงไตรมาสที่ 4/2563 เป็นการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศโปแลนด์ โดยใช้รูป
แบบของธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ บริษัทฯ ไม่ได้มีการลงทุน
แต่อาศัย ผู้ให้บริการด้านการขนส่งมืออาชีพในการบริหารจัดการเก็บคลังสินค้าและจัดส่ง
6) บริษัทฯ ได้เห็นแนวโน้มยอดขายในภูมิภาคยุโรปที่ลดลง จึงได้ดำ�เนินการจัดตั้งบริษัทย่อยใน
ยุโรปเพื่อชดเชยรายได้ในส่วนนั้น
หมายเหตุ
คำ�ถามอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ทั้งหมด
ทางคณะผู้บริหารจะรวบรวบเพื่อตอบคำ�ถามในระเบียบวาระที่ 8 อื่นๆ (ถ้ามี)
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
หมายเหตุ ในระหว่างการรายงานในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นจำ�นวน 1 ราย
รวม 123,300 หุ้น ส่งผลให้จำ�นวนผู้ถือหุ้นของผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นมี 70 ราย และ
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด 407,472,220 หุ้น
ระเบียบวาระที่ 3		 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี สิน้ สุด ณ วันที่
						 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงาน ดังนี้
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้
• รายได้จากการขายและการให้บริการรวม
1,971.94  ล้านบาท
• รายได้รวม
2,023.57  ล้านบาท
• กำ�ไรสุทธิ
132.13  ล้านบาท
• กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
0.28  บาท
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้
• สินทรัพย์รวม
2,582.03  ล้านบาท
• หนี้สินรวม
774.20  ล้านบาท
• ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
1,807.84  ล้านบาท
• ทุนชำ�ระแล้ว
474.32  ล้านบาท
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ประธานฯ ได้แจ้งต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำ�ปีทไี่ ด้จดั ส่งไปแล้วนัน้ ได้ผา่ น
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สำ�นักงาน อี วาย จำ�กัด และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ไม่มีคำ�ถามจากผู้ถือหุ้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในรายการดังกล่าวตามที่เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี  ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำ�นักงาน อี วาย จำ�กัด
อีกทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00น.
สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 3
วาระที่ 3: พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปื สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019
และรับทราบ รายงานของผูส้ อบบัญชี
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน
0
ราย
รวม
0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
70
ราย
รวม 407,472,220 หุ้น
จำ�นวนเสียงลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละ (%)

407,472,220

100.0000

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

0

0.0000

งดออกเสียง (Abstain)

0

0.0000

407,472,220

100.0000

รายการ
เห็นด้วย (Approve)

รวม (Total)

ระเบียบวาระที่ 4		 รับทราบการจัดสรรกำ�ไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2562
ประธานฯ ได้สรุปการจัดสรรกำ�ไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจำ�ปี 2562 โดยจ่ายปันผลใน
อัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำ�นวน 474.32 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 118.58 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำ�ปี 2562 ครั้งที่ 1 ของบริษัทฯในอัตราหุ้นละ 0.10
บาท (งวดดำ�เนินงานวันที่ 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) ไม่ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีทุนสำ�รองครบตามที่กฎหมายกำ�หนดแล้ว
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3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำ�ปี 2562 ครัง้ ที่ 2 ของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท
(งวดดำ�เนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562) รวมเป็นเงิน 71.15 ล้านบาท ซึ่งได้จ่าย
ไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 91(2/2020) เมื่อวันที่
27 มีนาคม 2563 โดยในการประชุมครัง้ ดังกล่าว คณะกรรมการบริษทั มีมติให้เลือ่ นการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีจากกำ�หนดเดิม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2562
คำ�ถามจากนายฮังใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย:
ผลประกอบการในไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2563 บริษทั ฯ จะมีโอกาสได้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่
คำ�ตอบจากประธานฯ:
ในขณะนี้บริษทั ฯ ยังไม่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไตรมาส 2/2563 จึงยังไม่สามารถตอบคำ�ถามนี้ได้
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำ�ไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2562
ระเบียบวาระที่ 5		 พิจารณาให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจำ�ปี 2563
ประธานฯ ได้เรียนเชิญให้นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กล่าวรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ ประกาศของสำ�นักงาน
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คำ�สั่งที่ ทจ.28/2563 เรื่อง การจัดทำ�และส่งงบการเงิน
ไตรมาส 1 ปี 2563 ของบริษทั ทีไ่ ม่สามารถจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำ�ปี เนือ่ งจากสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ให้อาศัยอำ�นาจของคณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีกอ่ นได้ โดยเสนอ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายการ ดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไป
เพื่อปฏิบัติตามประกาศของสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทจ. 28/2563 ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 92 (3/2563) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  (ชื่อเดิมบริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด) เป็น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยประจำ�ปี 2563 เนือ่ งจากมีมาตรฐานการทำ�งานทีด่ ี มีความเชีย่ วชาญ
ในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษทั จดทะเบียนอืน่ ในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษทั สำ�นักงาน
อี วาย จำ�กัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้
เลขทะเบียน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตรวจสอบบัญชี TOG
และบริษัทย่อย

1. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำ�รง

5906

2561 - ปัจจุบัน หรือ

2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ

4799

2558 -2560 หรือ

3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

4377

ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

รายชื่อ
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ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชือ่ ทีเ่ สนอมานัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั /บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำ�การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำ�หนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีประจำ�ปี 2563 รวม 3 บริษัท จำ�นวน
ทั้งสิ้น 2,470,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 160,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.9
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกีย่ วกับให้สตั ยาบันการแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจำ�ปี 2563 ไม่มีคำ�ถามจากผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้า
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.
สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 5
วาระที่ 5: ให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี 2020
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน
0 ราย
รวม
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
70 ราย
รวม
รายการ
เห็นด้วย (Approve)

จำ�นวนเสียงลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละ (%)

407,469,800

99.9994

2,420

0.0006

0

0.0000

407,472,220

100.0000

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
งดออกเสียง (Abstain)
รวม (Total)

0 หุ้น
407,472,220 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6		 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ
ประธานฯ ได้เรียนเชิญให้นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กล่าวรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำ�หนดให้ “กรรมการต้องพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำ�ปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 มี
กรรมการที่ครบกำ�หนดพ้นตำ�แหน่งตามวาระจำ�นวน 4 คน ได้แก่
1)
2)
3)
4)

รศ.ดร.วิชา
นายบรรจง
นายพอล
นายเดวิด

จิวาลัย
จิตต์แจ้ง
ไบรอัน ฟัสซี และ
แอนดรูว์ ครอส

ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งเสนอวาระการประชุมต่างๆ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 เพือ่ ปรากฏว่าไม่มกี ารเสนอชือ่ กรรมการหรือเสนอวาระการประชุม
เข้ามายังบริษัทฯ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2021
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คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน (ซึง่ ไม่รวมกรรมการทีค่ รบกำ�หนดพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ
ในการประชุมครั้งนี้) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำ�หนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ  
ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษทั แล้วว่า เป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ มีคณ
ุ สมบัติ
ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาเลือก
ตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกำ�หนดพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ ไม่มคี �ำ ถามจากผูถ้ อื หุน้ ประธานฯ จึง
เห็นควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการทีพ่ น้ ตำ�แหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำ�รง
ตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่ง
มติทปี่ ระชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการทีค่ รบกำ�หนดพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ 4 คน ให้กลับ
เข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ  ออกเสียงลงคะแนนดังนี้
1) รศ.ดร. วิชา จิวาลัย กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.
สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 6.1
วาระที่ 6.1: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ: รศ.ดร.วิชา จิวาลัย
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน
0 ราย รวม
0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
70 ราย รวม
407,472,220 หุ้น
รายการ
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
งดออกเสียง (Abstain)
รวม (Total)
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จำ�นวนเสียงลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละ (%)

404,854,420

99.3576

2,596,400

0.6372

21,400

0.0053

407,472,220

100.0000

2) นายบรรจง จิตต์แจ้ง กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.
สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 6.2
วาระที่ 6.2: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ: นายบรรจง จิตต์แจ้ง
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน
0 ราย รวม
0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
70 ราย รวม
407,472,220 หุ้น
รายการ

จำ�นวนเสียงลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละ (%)

407,472,220

100.0000

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

0

0.0000

งดออกเสียง (Abstain)

0

0.0000

407,472,220

100.0000

เห็นด้วย (Approve)

รวม (Total)

3) นายพอล ไบรอัน ฟัสซี กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.
สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 6.3
วาระที่ 6.3: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ: นายพอล ไบรอัน ฟัสซ์
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน
0 ราย รวม
0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
70 ราย รวม
407,472,220 หุ้น
รายการ

จำ�นวนเสียงลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละ (%)

407,472,220

100.0000

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

0

0.0000

งดออกเสียง (Abstain)

0

0.0000

407,472,220

100.0000

เห็นด้วย (Approve)

รวม (Total)
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4) นายเดวิด แอนดูรว์ ครอส กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.
สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 6.4
วาระที่ 6.4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ: นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน
0 ราย
รวม
0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
70 ราย
รวม
407,472,220 หุ้น
จำ�นวนเสียงลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละ (%)

407,472,220

100.0000

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

0

0.0000

งดออกเสียง (Abstain)

0

0.0000

407,472,220

100.0000

รายการ
เห็นด้วย (Approve)

รวม (Total)

ระเบียบวาระที่ 7		 พิจารณาให้สตั ยาบันการกำ�หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยประจำ�ปี
						 2563 และพิจารณาอนุมัติโบนัสสำ�หรับคณะกรรมการบริษัท จากผลประกอบการประจำ�ปี 2562
ประธานฯ ได้เรียนเชิญให้นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กล่าวรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 23 กำ�หนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงินรางวัลเบีย้ ประชุม บำ�เหน็จ โบนัส เบีย้ เลีย้ ง และสวัสดิการต่างๆ ตาม
ระเบียบของบริษัทหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ”
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชือ้ ไวรัสโควิด-19 เป็นเหตุให้บริษทั ต้องเลือ่ น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากกำ�หนดเดิม โดยที่คณะกรรมการชุดเดิม จึงยังคงดำ�รงตำ�แหน่งและปฏิบัติ
หน้าที่ตลอดมา จนกระทั่งมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
ทัง้ นี้ บริษทั ได้ใช้แนวปฏิบตั กิ ารจ่ายค่าตอบแทนในระหว่างทีย่ งั ไม่มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยยังคงจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมเท่ากับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดย
ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาหลักเกณฑ์การกำ�หนดค่าตอบแทoกรรมการ
โดยคำ�นึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กบั
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมและธุรกิจทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกัน
โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนัน้ เพียงพอทีจ่ ะจูงใจให้กรรมการมีคณ
ุ ภาพและสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้
บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจของบริษัทที่วางไว้
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คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ
อนุกรรมการของบริษทั ประจำ�ปี 2563 เทียบเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจำ�ปี 2561-2562 และ
พิจารณาอนุมตั โิ บนัสกรรมการจากผลประกอบการประจำ�ปี 2562 รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 7.615 ล้านบาท ดังนี้
1) ค่าตอบแทนประจำ�: ณ ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทรวม 12 คน จึงเห็นสมควรจ่ายค่าตอบแทนให้
กรรมการบริษัท ประจำ�ปี 2563 จำ�นวนรวมไม่เกิน 5.815 ล้านบาท
2) โบนัสกรรมการ: พิจารณาจากผลการดำ�เนินงานในปี 2562 แล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นควรให้ตอบแทนกรรมการด้วยโบนัสจำ�นวนไม่เกิน 1.80 ล้านบาท
3) ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากสวัสดิการพนักงาน
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับให้สัตยาบันการแต่ง
ตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจำ�ปี 2563 ไม่มีคำ�ถามจากผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติให้สตั ยาบันการกำ�หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการ
ประจำ�ปี 2563 และมีมติอนุมตั โิ บนัสสำ�หรับคณะกรรมการบริษทั จากผลประกอบการประจำ�
ปี 2562 เป็นจำ�นวนเงินรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 7.615 ล้านบาท โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ิ
ด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี้
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.
สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 7
วาระที่ 7: ให้สัตยาบันการกำ�หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำ�ปี 2020 และพิจารณา
อนุมัติโบนัสสำ�หรับคณะกรรมการบริษัทสำ�หรับผลประกอบการประจำ�ปี 2019
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน
0 ราย
รวม
0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
70 ราย
รวม
407,472,220 หุ้น
จำ�นวนเสียงลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละ (%)

407,472,220

100.0000

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

0

0.0000

งดออกเสียง (Abstain)

0

0.0000

407,472,220

100.0000

รายการ
เห็นด้วย (Approve)

รวม (Total)
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ระเบียบวาระที่ 8		 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
เนื่องจากมีคำ�ถามคงค้างจากวาระก่อนหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19
นัน้ ส่งผลต่อการดำ�เนินธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศอย่างไร และทางบริษทั ฯ จะมีมาตราการรับมืออย่างไร
น.ส. สุปัฏบ์ ควรประดิษฐ์ เลขานุการบริษัท จึงเรียนเชิญนายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ตอบคำ�ถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้
• ผลกระทบต่อธุรกิจของ TOG
TOG เป็นธุรกิจส่งออกมีลูกค้าอยู่ทั่วโลกมากกว่า 50 ประเทศ ซึ่งในแต่ละประเทศมีวิธีรับมือต่อ การ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่แตกต่างกัน ซึ่งทางบริษัทฯ มีการติดตามอย่างใกล้ชิดว่าประเทศ
ต่างๆ มีแนวคิด มีความต้องการ มีปจั จัยในการควบคุมสถานการณ์อย่างไร ซึง่ จะพบว่า ในบางประเทศ
ไม่ได้มีมาตราการควบคุม แต่ปล่อยให้การแพร่ระบาดเป็นไปตามธรรมชาติ หรือ ในบางประเทศจะใช้
มาตราการล็อคดาวน์ปดิ ประเทศ ซึง่ ทำ�ให้วงจรการดำ�เนินธุรกิจไม่ขบั เคลือ่ น ซึง่ เกิดผลกระทบต่อระบบ
การจัดการห่วงโซ่อปุ ทานหรือการจัดการซัพพลายเชน ซึง่ ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดเก็บสินค้า และ
ผลกระทบทางการเงิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ได้ตดิ ตามอย่างใกล้ชดิ ส่วนของการบริหารงานของบริษทั ฯ นัน้
ได้ใช้การประกันภัยเข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ ซึ่งสามารถคลอบคลุมได้โดยประมาณ 90%
ของลูกค้าทั้งหมดที่มีอยู่
เมือ่ เกิดการปิดร้านค้าต่างๆ ไม่สามารถขายของได้ ต่อเมือ่ เริม่ กลับมาเปิดร้านแล้ว ในช่วงแรกก็ยงั ไม่มี
การสั่งของและยังดึงของออกจากคลังสินค้ามาขายก่อนจนหมดแล้ว จึงกลับมาสั่งสินค้าอีกครั้ง ใน
ปัจจุบันสถานการณ์กำ�ลังดำ�เนินมาถึงจุดนี้ที่ทางบริษัทฯ เริ่มได้รับคำ�สั่งซื้อกลับมาอีกครั้ง แต่กระนั้น
ยังมีปัญหาอื่นตามมาคือปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าที่ได้รับความต้องการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง ส่ง
ผลต่อราคาค่าขนส่งที่มีความผันผวน ประกอบกับเที่ยวบินที่ยังคงดำ�เนินอยู่คือเที่ยวบินขนส่งสินค้า
เนื่องจากเที่ยวบินพาณิชย์ยังไม่เปิดให้บริการ แม้แต่การขนส่งทางเรือก็ประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกัน
ดังนั้น ภายหลังจากการคลายล็อคดาวน์แล้ว จึงสามารถทำ�ให้ธุรกิจดำ�เนินไปได้ แม้ยังไม่ได้กลับเป็น
ดังสถานการณ์ปกติ
ทางบริษัทฯ ให้ความใส่ใจสภาวะทางการดำ�เนินธุรกิจของลูกค้าอย่างมาก ในปัจจุบันยังไม่มีรายงาน
ว่าลูกค้าไม่สามารถชำ�ระค่าสินค้าและบริการได้ แต่มกี ารขอยืดกำ�หนดเวลาในการชำ�ระออกไป ซึง่ ทาง
บริษทั ฯ เห็นว่าไม่ได้เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่สมเหตุสมผลในสภาวการณ์เช่นนี้ แม้แต่ตวั บริษทั ฯ เองก็ยนื คำ�ขอยืด
กำ�หนดเวลาจ่ายกับผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ เช่นกัน เพราะต้องการเก็บเงินสดและรักษาสภาพ
คล่องของบริษัทฯ ให้มากที่สุด
นอกจากนั้นจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก ทำ�ให้ต่อจากนี้ไปสินค้าในกลุ่มพรีเมี่ยม (premium
product) จะได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างมาก แต่สินค้าทั่วไป (commodity product) จะยังคง
เป็นที่ต้องการของตลาด แม้ว่าการสั่งสินค้าแบบปริมาณมากในคราวเดียว (bulk shipment) ลดลง
• ผลกระทบต่อการดำ�เนินงานภายในของ TOG
ทางบริษทั ฯ ได้วางมาตราการป้องกันภายในสำ�นักงาน ตามทีก่ รมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้
กำ�หนดไว้ เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ การใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เป็นต้น อีกทัง้ ทางบริษทั ฯ มีนโยบายเน้นการผลิตในสายการ
ผลิตอัตโนมัติ เพื่อลดการเข้าทำ�งานของพนักงานและลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อภายใน
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• แผนการดำ�เนินงานในอนาคต
หลังจากสถานการณ์ COVID-19 เบาบางลง ทางบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการเปิดบริษัทย่อยในยุโรป และ
การขายในทุกภูมิภาคทั่วโลก ส่วนการบริหารองค์กรภายใน บริษัทฯ ได้ปรับการบริหารภายใน ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดในวาระอื่นๆ เพิ่มเติม
คำ�แนะนำ�จากนายฮังใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย:
มีคำ�แนะนำ�  1 เรื่อง ได้แก่ ขอให้ทางบริษัทฯ แจ้งค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี ลงในหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นสถิติให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และต้องการให้กำ�ลังใจผู้บริหารและขอบคุณผู้บริหาร
ไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นๆ ท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน รวมทั้งขอบคุณ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประธานคณะ
กรรมการกลยุทธ์ธรุ กิจ กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และทีป่ รึกษากฎหมาย ทีไ่ ด้กรุณาสละเวลา
มาร่วมการประชุมในครั้งนี้
การประชุมเสร็จสิ้นและปิดประชุมในเวลา 11.50 น.

-- ลงนาม -_________________________
(ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม)
ประธานกรรมการ
-- ลงนาม -_________________________
(น.ส.สุปัฏบ์ ควรประดิษฐ์)
เลขานุการบริษัท

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2021
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สิ่งที่แนบมาด้วย 3

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชี ประจำ�ปี 2021
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ประจำ�ปี 2021 เนือ่ งจากมีมาตรฐานการทำ�งานทีด่ ี มีความเชีย่ วชาญในการสอบบัญชี  รวมทัง้
ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำ�หนดให้ที่ ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ตามรายละเอียดต่อไปนี้    
(หน่วย: บาท)
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม
ค่าสอบทานข้อมูลอื่นๆ
รวม
บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำ�กัด
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม
สอบทานการใช้สิทธิ BOI
รวม
บริษัท โพลีซัน จำ�กัด
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม
รวม
รวม 3 บริษัท
เปลี่ยนแปลง (%)

2021

2020

2019

920,000
480,000
80,000
1,480,000

920,000
480,000
80,000
1,480,000

800,000
480,000
80,000
1,360,000

2021

2020

2019

480,000
120,000
120,000
720,000

480,000
120,000
120,000
720,000

450,000
120,000
120,000
690,000

2021

2020

2019

210,000
60,000
270,000
2,470,000
0.0

210,000
60,000
270,000
2,470,000
6.9

200,000
60,000
260,000
2,310,000
0.0

รวมทั้ง 3 บริษัทฯ เป็นเงิน 2,470,000 บาท เท่ากับปีก่อน โดยมีผู้สอบบัญชีที่จะลงนามการตรวจสอบบัญชีบริษัท ไทยออพติ
คอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปี 2021 จำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำ�รง
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

5906
4799
4377

การลงนามตรวจสอบบัญชีในกลุ่ม TOG

เริ่มเป็นผู้ลงนามปี 2561 หรือ
เคยเป็นผู้ลงนาม ปี 2558-2560 หรือ
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ กรรมการ/ ผู้
บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด บริษัทฯ จึงเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2021 ต่อไปอีกหนึ่งวาระ โดยมีค่าธรรมเนียมสอบบัญชีรวม 3 บริษัทฯ จำ�นวน
2,470,000 บาท เท่ากับปี 2020
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย 4

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6
ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม
• ประธานกรรมการ
อายุ:
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ:
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท:
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร:

76
20 กุมภาพันธ์ 2547
20
2.53
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
ประวัติการทำ�งาน:
2547 - ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
			
ประธานกรรมการ
2552-2557
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
			
ประธานกรรมการกำ�หนดกลยุทธ์ธุรกิจ
2547-2551
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
			
กรรมการผู้จัดการ
2525-2546
บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำ�กัด
บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำ�กัด
หสน. นำ�ศิลป์ไทย
			 กรรมการและผู้บริหารด้านนโยบายการตลาด
2522-2524
บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จำ�กัด
			
วิศวกรและกรรมการบริหาร
บริษัท ที่ปรึกษาไทยกรุ๊ป จำ�กัด
			 วิศวกรโครงสร้างอาวุโส
2519-2521
Department of Applied Science,
Brookhaven National Lab, NY., U.S.A.
			 วิศวกรโครงสร้าง
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2021
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2517-2519
			
2513-2517
			
2511-2512
			
2510-2511
			
2509-2510
			

Civil Engineering Department,
The University of Akron, Ohio, U.S.A.
Research Associate
Hale & Kullgren, Akron, Ohio, U.S.A.
Structural Analysis System, Kent, Ohio, U.S.A.
วิศวกร
บริษัท ไอสูรย์และสหาย จำ�กัด
วิศวกร
Soil Testing Service Co., Ltd.
วิศวกร
Universal Engineering Consultants Co., Ltd.
วิศวกร

ตำ�แหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:

ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:
• บริษัท เอ็นเอสที เวนเจอร์ส จำ�กัด
กรรมการ

มี

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ:

ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ:
มี
• สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย
กรรมการที่ปรึกษา
• วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและสภาวิศวกรแห่ง ประเทศไทย
สมาชิก
• หอการค้าไทย-อิตาเลียน (TICC)
กรรมการ
• บริษัท ท็อปคอน จำ�กัด
กรรมการ
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี
สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำ�ปี 2020
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

1/1 ครั้ง
6/6 ครั้ง

นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม
• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
• กรรมการกำ�หนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ      
อายุ:
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ:
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท:
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร:

73
20 กุมภาพันธ์ 2547
20
0.69
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  
ประวัติการทำ�งาน:
2549 - ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
			
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
			
กรรมการกำ�หนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
2555-2558
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
			
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
			
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
2554-2558
บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำ�กัด
			
ประธานกรรมการ
ตำ�แหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:

ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:
• บริษัท เอ็นเอสที เวนเจอร์ส จำ�กัด
กรรมการ

มี

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ:

ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ:

ไม่มี

2552-2554
			
2547-2551
			
2515-2546
			

บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
กรรมการผู้จัดการ
บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
รองกรรมการผู้จัดการสายปฎิบัติการ
บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำ�กัด
บริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์ จำ�กัด
กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี
สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำ�ปี 2020
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• การประชุมคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

1/1 ครั้ง
6/6 ครั้ง
4/4 ครั้ง
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2021

27

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม
• กรรมการบริหาร
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
อายุ:
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ:
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท:
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร:

53
10 พฤศจิกายน 2553
14
5.10
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
ประวัติการทำ�งาน:
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 จำ�กัด
			
ผู้จัดการฝ่ายผลิต และผู้จัดการฝ่าย
			
ประกันคุณภาพ
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

2538-2544
			
			
2537-2538
			

บริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์ จำ�กัด
ผู้จัดการฝ่ายวางแผน และประกัน
คุณภาพ
บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำ�กัด
ผู้จัดการฝ่ายแผนกผลิตแม่แบบแก้ว

ตำ�แหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:
มี
• บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำ�กัด
ประธานกรรมการ, กรรมการ, และกรรมการผู้จัดการ
• บริษัท โพลีซัน จำ�กัด
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
• บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
กรรมการ
ตำ�แหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:

ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ:

ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ:
มี
• ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
อนุกรรมการบริหารโปรแกรมอุปกรณ์และระบบอิเล็คทรอนิคส์
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี
สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำ�ปี 2020
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• การประชุมคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

1/1 ครั้ง
6/6 ครั้ง
4/4 ครั้ง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2021
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นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ
• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
อายุ:
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ:
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท:
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร:

60
8 เมษายน 2551
16
ไม่มี
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ:
• ACPG: Anti-Corruption Practical Guide รุ่น 7/2013 • EMT: Effective Minutes Taking รุ่น 2/2006  
• DCP: Director Certification Program รุ่น 138/2010 • CSP: Company Secretary Program รุ่น 6/2004      
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: MMP รุ่น 27
• BRP: Board Reporting Program รุ่น 2/2010  
• DAP: Director Accreditation Program รุ่น 76/2008
ประวัติการทำ�งาน:
2551 - ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
			
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
2561
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
			
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน
2548-2560
บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
			
เลขานุการบริษัท
2536-2547
บริษัท สินไทยเอสเตท จำ�กัด
			
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ตำ�แหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:

ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:

ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ:

ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ:

ไม่มี

2532-2536
			
2530-2532
			
2528-2532
			
2527-2528
			

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี
สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำ�ปี 2020
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

1/1 ครั้ง
6/6 ครั้ง

บริษัท ไทยเซ็ลทรัลสตีล จำ�กัด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท เกียรติไพศาล จำ�กัด
สมุห์บัญชี
บริษัท ขุมทรัพย์ไพศาล จำ�กัด
สมุห์บัญชี
บริษัท นานาคอนโดมิเนียม จำ�กัด
สมุห์บัญชี

สิ่งที่แนบมาด้วย 5

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 7
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4  เรื่อง กรรมการ ข้อ 23 ว่าด้วย
ข้อ 23.กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำ�เหน็จ โบนัส หรือผล ประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะอนุมตั ิ ซึง่ อาจกำ�หนดเป็นจำ�นวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำ�หนด
ไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ ง และสวัสดิการต่าง
ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาหลักเกณฑ์การกำ�หนด ค่าตอบแทน
กรรมการ โดยคำ�นึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการ
ดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส  สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจำ�ปี 2021: พิจารณาจากผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯโดยเดิมมีกรรมการรวม 12 คน  โดยคณะ
กรรมการสรรหาฯ เห็นควรจ่ายค่าตอบแทนประจำ�ให้กรรมการสำ�หรับปี 2021 ไม่เกิน 5.815 ล้านบาท
2. โบนัสกรรมการประจำ�ปี 2021: คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรจะตอบแทนกรรมการเนื่องจากผลการดำ�เนินงาน
ในปี 2020 ด้วยโบนัสจำ�นวนไม่เกิน 1 ล้านบาท
3. ผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากสวัสดิการของบริษัท: ไม่มี
(หน่วย :  บาท)
จำ�นวนรวม (คน)

ค่าตอบแทน
ประจำ�ปี 2021

ค่าตอบแทน
ประจำ�ปี 2020

ค่าตอบแทน
ประจำ�ปี 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
กำ�หนดค่าตอบแทน

3

491,000

491,000

491,000

5,815,000

5,815,000

5,815,000

ตำ�แหน่ง

รวมค่าตอบแทนประจำ�ปี

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2021
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

294,000

294,000

294,000

294,000

294,000

294,000

294,000

294,000

294,000

294,000

294,000

-

3,751,000

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

นายไพรัช เมฆอาภรณ์

รศ.ดร.วิชา จิวาลัย

นายบรรจง จิตต์แจ้ง

นายพอล ไบรอัน ฟัสซี*

นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส

นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม

นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล

นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม

นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ

นายนิโคลัส ฟิลิป กรีน*

รวม

802,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

229,000

229,000

344,000

-

491,000

-

-

-

-

-

-

-

-

140,000

140,000

211,000

-

-

771,000

-

-

-

-

140,000

140,000

140,000

140,000

211,000

-

-

-

-

0
5,815,000

5,815,000

294,000

294,000

294,000

434,000

434,000

434,000

434,000

645,000

663,000

734,000

638,000

517,000

รวมค่าตอบแทน
กรรมการประจำ�ปี
2020

0

294,000

294,000

294,000

434,000

434,000

434,000

434,000

645,000

663,000

734,000

638,000

517,000

รวมค่าตอบแทน
กรรมการประจำ�ปี
2021

5,815,000

434,000

294,000

294,000

294,000

434,000

434,000

434,000

0

645,000

663,000

734,000

638,000

517,000

รวมค่าตอบแทน
กรรมการประจำ�ปี
2019

หมายเหตุ  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 89 (5/2019) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2019 มีมติให้นายนิโคลัส ฟิลิป กรีน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทเป็นวันสุดท้าย เนื่องจากลาออก และ
ได้แต่งตั้ง นายพอล ไบรอัน ฟัสซีเป็นกรรมการทดแทน ตามวาระที่เหลืออยู่

517,000

ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและ กรรมการกลยุทธ์
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กำ�หนดค่าตอบแทน
ธุรกิจ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำ�ปี 2021

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

ตำ�แหน่ง

• ประธานกรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
นายไพรัช เมฆอาภรณ์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.วิชา จิวาลัย
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน
นายบรรจง จิตต์แจ้ง
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
• กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน
นายพอล ไบรอัน ฟัสซี
• กรรมการบริษัท
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส • กรรมการบริษัท
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม • กรรมการบริษัท
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม
• กรรมการบริษัท
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล • กรรมการบริษัท
นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม • กรรมการบริษัท
นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ • กรรมการบริษัท
นายนิโคลัส ฟิลิป กรีน*
• กรรมการบริษัท
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
นายฌอน ดาร์เรน ลอว์**
• กรรมการบริษัท
• กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

โบนัสกรรมการ
ประจำ�ปี 2021

โบนัสกรรมการ
ประจำ�ปี 2020

โบนัสกรรมการ
ประจำ�ปี 2019

90,000
110,000

160,000
198,000

160,000
198,000

128,000

228,000

228,000

114,000

205,000

205,000

112,000

200,000

200,000

74,000

-

-

74,000

134,000

134,000

74,000

134,000

134,000

74,000

134,000

134,000

50,000
50,000
50,000

91,000
91,000
91,000
134,000

91,000
91,000
91,000
26,800
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 ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการบริษทั เป็นวันสุดท้าย เนือ่ งจากลาออก และได้แต่งตัง้ นายพอล ไบรอัน ฟัสซีเป็นกรรมการทดแทน
ตามวาระที่เหลืออยู่
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2021
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สิ่งที่แนบมาด้วย 6

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คุณสมบัติของกรรมการ / วิธีการเลือกตั้งกรรมการ / กรรมการออกจากตำ�แหน่งตามวาระ
คุณสมบัติของกรรมการ
(ข้อ 20)

บริษทั มีคณะกรรมการคณะหนึง่ เพือ่ ดำ�เนินกิจการบริษทั โดยคณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่าง
น้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และ
กรรมการของบริษทั จะต้องเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายกำ�หนด แต่ทงั้ นีผ้ เู้ ป็นกรรมการของบริษทั ไม่จ�ำ เป็นจะ
ต้องเป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั คณะกรรมการเป็นผูร้ บั ผิดชอบจัดการกิจการทัง้ หลายทัง้ ปวงของบริษทั และมีอ�ำ นาจ
หน้าที่ดำ�เนินการภายในขอบเขต กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือ
หุ้น

(ข้อ 21)

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำ�โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
(2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในการลงมติแต่ละครั้งผู้
ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่า
กันเกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(ข้อ 22)

ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่ง 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด
ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3กรรมการ
ที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปี แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปี หลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตำ�แหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากตำ�แหน่ง กรรมการทีอ่ อกตามวาระ
นั้นได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้

(ข้อ 23)

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำ�เหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะอนุมตั ซิ งึ่ อาจกำ�หนดเป็นจำ�นวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์
และจะกำ�หนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้
รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน
หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

(ข้อ 24)

นอกจากพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามด้วยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัด
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคำ�สั่งให้ออกจากตำ�แหน่ง

(ข้อ 25)

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำ�แหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคฯหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
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(ข้อ 26)

ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคน
หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัดเข้าเป็นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3ใน4ของจำ�นวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(ข้อ 27)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(ข้อ 28)

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหนึง่ เป็นกรรมการผูจ้ ดั การ
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้  
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

การประชุมผู้ถือหุ้น
(ข้อ 36)

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำ�ปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวม
กันนับจำ�นวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำ�หนังสือร้องขอให้คณะ
กรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้
ถือหุ้น

(ข้อ 37)

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำ�เป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่ เป็นเรือ่ งทีจ่ ะเสนอเพือ่
ทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ถ้ามี) และ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำ�บอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วันให้คณะกรรมการหรือกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายเป็น
ผูก้ �ำ หนดวัน เวลา และสถานทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ สถานทีท่ จี่ ะใช้เป็นทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ต้องอยูใ่ นท้องทีอ่ นั เป็น
ที่ตั้งของสำ�นักงานใหญ่ หรือสำ�นักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำ�นักงานใหญ่และสำ�นักงานสาขา
หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และ
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

(ข้อ 38)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นอาจ
มอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนติ ภิ าวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ทงั้ นีก้ ารมอบฉันทะ
ต้องทำ�เป็นหนังสือมอบฉันทะโดยต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
จะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำ�หนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่
ประธานกำ�หนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
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(ข้อ 39)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้า มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและ
ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน
3 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ �ำ หนดไว้หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ การประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุน้ นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอให้นดั ประชุมใหม่และให้
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม

(ข้อ 40)

ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ประธานกรรมการนัง่ เป็นประธานทีป่ ระชุม ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรี องประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกตัง้ ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ ซึง่ ได้เข้าร่วมประชุมเป็น
ประธานที่ประชุม

(ข้อ 41)		 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วย
การประชุม ในการนี้ต้องดำ�เนินการประชุมให้เป็นไปตามลำ�ดับระเบียบวาระที่กำ�หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำ�ดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม
(ข้อ 42)

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้นนอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่า
กันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนีใ้ ห้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทำ�แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญ
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำ�ไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท
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(ข้อ 43)

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำ�ปี พึงกระทำ�มีดังนี้
(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำ�เนินการของบริษัทในรอบ
ปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำ�ไรขาดทุนของบริษัท
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำ�ไร และการจ่ายเงินปันผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่น ๆ

เงินปันผล และ เงินสำ�รอง
(ข้อ 49)

ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการในกรณีที่มีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลการจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำ�บอกกล่าวการจ่าย
เงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งและจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน
นับแต่มีมติเช่นว่านั้น

(ข้อ 50)

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็นครัง้ คราวได้เมือ่ ปรากฏแก่กรรมการว่าบริษทั มีก�ำ ไร
พอสมควรที่จะกระทำ�เช่นนั้นได้และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป

(ข้อ 51)

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำ�นวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกันเว้นแต่จะได้มีกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่นสำ�หรับหุ้นบุริมสิทธิการ
จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำ�ไรจะกระทำ�มิได้และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้จา่ ยเงินปันผลภายใต้วรรคดังกล่าวข้างต้นในกรณีทบี่ ริษทั ยังจำ�หน่ายหุน้ ไม่ครบตามจำ�นวนทีจ่ ดทะเบียน
ไว้หรือบริษทั ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนแล้วบริษทั จะจ่ายเงินปันผลทัง้ หมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุน้ สามัญใหม่ให้
แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

(ข้อ 52)

บริษัทต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจด
ทะเบียนนอกจากทุนสำ�รองดังกล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้จดั สรรเงินทุนสำ�รองอืน่
ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำ�เนินการของบริษัทด้วยก็ได้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2021
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สิ่งที่แนบมาด้วย 7

หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง:
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำ�ตัวประชาชน บัตรประจำ�ตัวข้าราชการ หรือ
หนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม:
ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบไม่รองรับการมอบฉันทะของ
บุคคลธรรมดาให้แก่บุคคลธรรมดาผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ได้ 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
“สำ�นักเลขานุการบริษัทบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ที่อยู่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ตำ�บลละหาร อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110”
โดยให้ไปรษณีย์ส่งเอกสารให้ถึงบริษัทล่วงหน้า ภายในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2021
นิติบุคคล
1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง:
1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1
1.2 สำ�เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรับรองสำ�เนาถูกต้องโดยผู้
แทนนิตบิ คุ คล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนซึง่ เป็นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอ�ำ นาจกระทำ�การแทนนิตบิ คุ คล
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม:
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2.2 ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ ือหุน้ อายุไม่เกิน 3 เดือนซึง่ รับรองสำ�เนาถูกต้องโดยผู้
แทนนิติบุคคล (กรรมการ)  และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อำ�นาจกระทำ�การแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2.3 แสดงเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาข้อ 1
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
3.1 ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้อ 1 และ 2
3.2 ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ เป็นผูล้ งทุนชาวต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้อง
แสดงหลักฐานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
3.2.1 หนังสือมอบอำ�นาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูด้าเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
3.2.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
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ทั้งนี้เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำ�คำ�แปลภาษาองักฤษแนบมาด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน
นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของการแปล
**โดยบริษัทฯ จะไม่ทำ�การขอเอกสารเพิ่มเติมหรือสร้างภาระให้ผ้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำ�หนดให้ต้องใช้บัตร
ประชาชนตัวจริงของผู้มอบอานาจ หรือกำ�หนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง) **
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้
โดยดำ�เนินการดังต่อไปนี้
1. เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นโดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของ
บุคคลทีผ่ ถู้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชือ่ กรรมการอิสระ ตามทีบ่ ริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดย
เลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
2. ปิดอากรแสตมป์ จำ�นวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันท่ีท่ีทำ�หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมี ผล
ผูกพันตามกฎหมาย
3. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้นมายังสำ�นักงานใหญ่ของบ
ริษัทฯ ดังนี้
3.1 ทางไปรษณีย์:
สำ�นักเลขานุการบริษัท  
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานใหญ่
เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ตำ�บลละหาร อำ�เภอบางบัวทอง 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 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามที่เกี่ยวกับวาระ
การประชุมล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามพร้อมระบุชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์/อีเมลล์ ที่สามารถ
ติดต่อได้ และขอความกรุณาผูถ้ อื หุน้ เจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ลว่ งหน้า เนือ่ งจากทางบริษทั ฯ จะ
ใช้ระบบ “Username” และ “Password” ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะโปรดยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมการประชุม
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง
ได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำ�นวนหุ้นท่ีตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำ�นวนท่ีตน
ถืออยู่ได้เว้นแต่เป็น Custodian ท่ีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. (สามารถดาวโหลดได้ที่ www.thaiopticalgroup.com)
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษทั ฯ จะเริม่ เปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ก่อนเริม่ การประชุมตัง้ แต่ 08:00 น. เป็นต้นไป โดยการประชุม
จะดำ�เนินการในวันพุธท่ี 8 เมษายน 2021 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ให้บริการด้านระบบจัดการ
ประชุม (e-AGM) คือ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำ�กัด (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ถ่ายทอด
จากห้องออพติคแกลเลอรี่ของบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำ�กัด หรือ TOC (บริษัทย่อย)
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สิ่งที่แนบมาด้วย 8

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำ�หนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่......................................................................
วันที่................เดือน...........................พ.ศ.................
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................................. สัญชาติ.....................................................................
อยู่บ้านเลขที่. ....................................ถนน................................................... ตําบล/แขวง..............................................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย์............................................................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม...........................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 ....แจ้งวัฒนะ 14 ....ตําบล/แขวง ........................................
อําเภอ/เขต . ..........หลักสี่.................จังหวัด ..............กรุงเทพฯ................รหัสไปรษณีย์ . .................10210.................หรือ
2) .................................. .....................รศ.ดร.วิชา จิวาลัย...................................................... อายุ...........77............. ปี
อยู่บ้านเลขที่ ..........376-160..........ถนน...............พระรามที่ 3...............ตําบล/แขวง ....................บางโคล่....................
อําเภอ/เขต ...............บางคอแหลม..............จังหวัด ...............กรุงเทพฯ................รหัสไปรษณีย์ .....10120........
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้นประจำ�ปี 18/2021 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ให้บริการด้านระบบจัดการประชุม (e-AGM) คือ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส
แพลตฟอร์ม จำ�กัด (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ถ่ายทอดจากห้องออพติคแกลเลอรี่ของบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำ�กัด 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
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 เห็นด้วย
วาระที่ 2

เรือ่ ง รับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษทั ในรอบปี 2020 ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2020 (แบบ 56-1
One Report)
		 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				 เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 3

เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี สิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม
2020 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
		 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 เห็นด้วย

วาระที่ 4

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2020 และกำ�หนดวันปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (XD)
		 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 เห็นด้วย

วาระที่ 5

เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี 2021
		 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 เห็นด้วย

วาระที่ 6

เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ
		 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 เห็นด้วย
			 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 และโบนัสประจำ�ปี 2021        
		 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 เห็นด้วย
วาระที่ 8

เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
		 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 เห็นด้วย
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสีย
นั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรือ่ งใดนอกเหนือจากเรือ่ งทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น  รวมถึงกรณีทมี่ กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จ
จริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ ………………................……………………………ผู้มอบฉันทะ
(….....................................………………………………………)
ลงชื่อ ………………................……………………………ผู้มอบฉันทะ
(….....................................………………………………………)
ลงชื่อ ………………................……………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(….....................................………………………………………)
ลงชื่อ ………………................……………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(….....................................………………………………………)
ลงชื่อ ………………................……………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(….....................................………………………………………)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจํา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ   บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
สำ�หรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำ�ปี  2021 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในวันพฤหัสบดีที่  8 เมษายน  2021  เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป
ถ่ายทอดจากห้องออพติคแกลเลอรี่ของบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำ�กัด 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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำ�แหน่งตามวาระ (ต่อ)
			

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

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 เห็นด้วย
			 ชื่อกรรมการ …………………........……………………………………………
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 เห็นด้วย
			 ชื่อกรรมการ …………………........……………………………………………
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 เห็นด้วย
			 ชื่อกรรมการ …………………........……………………………………………
				

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2021
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สิ่งที่แนบมาด้วย 9

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
นายบรรจง จิตต์แจ้ง
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
• กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ:
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ:
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท:
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2021:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร:

73
8 เมษายน 2551
13
ไม่มี
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล University of Akron, U.S.A.
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ:
• ในปี 2020 เข้าร่วมงานสัมมนาทาง Online จัดโดย Thai
IOD จำ�นวน 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(สมาชิก
ผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส)

นอกจากนี้ ได้ร่วมกับคณะวิทยากรของ Thai IOD เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรดังนี้
• BRP: Board Reporting Program “Creating Value to
• DCP Module 1: Practice of Directorship
Board Reporting”
• DCP Module 8: Directing Strategic Progress
• AACP: Advanced Audit Committee Program “Role • CGE: Corporate Governance for Executives “การ
เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น”
of Audit Committee as an Independent Director”
• BNCP: Board Nomination & Compensation Program • RCP: Roles of Chairman Program “Defining Chairman’s
“Director Nomination”
Role”
• BMD: Boards That Make a Difference
• 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 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ร่วมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำ�งาน:
2558-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
					 ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
2551-ปัจจุบัน บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
					 กรรมการอิสระ
					 กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
					 กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
2538 -2547 บริษัท มาลีสามพราน จำ�กัด (มหาชน)
					 กรรมการผู้จัดการใหญ่

2538 -2547 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					 รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
					 กรรมการอำ�นวยการ
2532- 2537 บริษัท อินช์เคปแมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด
					 กรรมการผู้จัดการ
2524-2532
บริษทั โฟร์โมสต์อาหารนม (กรุงเทพฯ) จำ�กัด
					 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ตำ�แหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:

ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:

ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ: มี
• บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
ตำ�แหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ: มี
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการ
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

• บริษัท ทีพีบีไอ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

• สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ที่ปรึกษา

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2020
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• การประชุมคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
• การประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ

1/1 ครั้ง
6/6 ครั้ง
4/4 ครั้ง
4/4 ครั้ง
1/1 ครั้ง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2021
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รศ.ดร.วิชา จิวาลัย
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ:
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ:
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท:
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 23 ส.ค. 2562:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร:

77
20 กุมภาพันธ์ 2547
17
ไม่มี
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:
• RCP: Role of Chairman Program รุ่น 2000
• CDC: Charter Director Class รุ่น 1/2007
• DCP: Director Certification Program รุ่น 14
• ACP: Audit Committee Program รุ่น 11/2006
• DAP: Director Accreditation Program รุ่น 8/2004
การพัฒนาด้านการจัดการ:
• สัมมนา Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director:
Experiences from Fraud Cases 2020, จัดโดย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ร่วมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำ�งาน:
2558-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
					 กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
2547-ปัจจุบัน บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
					 กรรมการอิสระ
					 กรรมการตรวจสอบ
2555-2556
The ASEAN Federation of Land
Surveying and Geomatic
					 อดีตนายกสมาพันธ์
2543-2548   สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
					ประธานคณะกรรมการบริหาร
2537-2538
กรรมการคณะอนุกรรมการนโยบาย
ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
					กรรมการ
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2536-2541 นายกสมาคมอาคารชุดไทย
				ประธาน
2529
Ghajamadha University, Indonesia
ภายใต้โครงการ The MUCIA - World
Bank Project
				Visiting Professor
2528-2532 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2522-2528 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสำ�รวจ
				รองศาสตราจารย์ และหัวหน้าภาควิชา
				 วิศวกรรมสำ�รวจ
2509-2522 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสำ�รวจ
				 อาจารย์ประจำ�คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำ�แหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:

ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:

ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
• บริษัท เอส ที พี แอนด์ ไอ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
• บริษัท ที เอ็น ดี ที จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

มี

ตำ�แหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ:
• บริษัท สลิลธารา จำ�กัด
ประธานกรรมการ
• บริษัท เวิลด์รีสอร์ท จำ�กัด
กรรมการ
• การสำ�รวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย
นายกสมาคม
• วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการวิชาการวิศวกรรมโยธา

มี

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา:

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2020
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
• การประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ

1/1 ครั้ง
6/6 ครั้ง
4/4 ครั้ง
4/4 ครั้ง
1/1 ครั้ง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2021
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของ คณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนทีช่ �ำ ระแล้วของบริษทั ฯ บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วมหรือ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งนี้ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ    บริษทั ในกลุม่    บริษทั
ร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็น กรรมการที่มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�จาก บริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมในเวลา 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. เป็นกรรมการทีไ่ ม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็นตัวแทนเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทได้โดยอิสระ
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย 10

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report) (รูปเล่ม)
ถึง:
ที่อยู่:

เลขานุการบริษัทฯ
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
15/5 หมู่ 6 ถนน บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำ�บล ละหาร อำ�เภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110

โทรศัพท์:
อี-เมล์:

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

ด้วยข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)  (“บริษัท”) มีความประสงค์ขอให้ทางบริ
ษัทฯ จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2020 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 18
ประจำ�ปี 2021 แบบรูปเล่มหนังสือให้แก่ข้าพเจ้าตามรายละเอียดดังนี้
ชือ่ ผูถ้ อื หุ้น ............................................................................................... จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ......................................... หุน้
ที่อยู่สำ�หรับการจัดส่ง:
เลขที่....................... อาคาร/หมู่บ้าน....................................................ห้อง................................ชั้น................................
ตรอก/ซอย.................................................. ถนน.................................................. ตำ�บล/แขวง......................................
อำ�เภอ/เขต.................................................. จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย์....................................
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: .......................................................................................................................................................
E-mail: ..........................................................................................................................................................................

ขอรับรายงานประจำ�ปี 2020 (แบบ 56-1 One Report)
ฉบับภาษาไทย จำ�นวน .................. ฉบับ      

ฉบับภาษาอังกฤษ จำ�นวน .................. ฉบับ

                                                                               ลงชื่อ.................................................ผู้ถือหุ้น
                                                                                     (…………………..........………………)
                                                                                     วันที่ .........................................

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2021
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สิ่งที่แนบมาด้วย 11

แนวทางปฏิบัติสำ�หรับผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2021 (E-AGM)
และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย
บริษัทฯ มีความห่วงใยด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดและขั้นตอนตามที่จะแจ้งต่อไป หรือ
2. ขอความร่วมมือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยส่งเอกสารต่างๆ มาที่ “สำ�นักเลขานุการบริษัท”
เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำ�บลละหาร อำ�เภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 หรือ ทาง
E-mail: companysecretary@thaiopticalgroup.com

วิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
1. เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)
• เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม
		
• สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser Google Chrome (แนะนำ�), Safari, Internet Explorer
• รองรับบนระบบปฎิบัติการ IOS, Android
• ดาวน์โหลด Cisco WebEx Meeting application*
*สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้ กรณีไม่ต้องการดาวน์โหลด application
• เตรียมหลักฐานการพิสูจน์ตัวตน บัตรประจำ�ตัวประชาชน
• ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำ�หรับผู้ถือหุ้น
กรณีเข้าประชุมด้วยตัวเอง
1. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำ�ตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

2. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่น ๆ อาทิ บัตรทาง ราชการอื่น/
หนังสือเดินทาง ในการยืนยันตัวตน
3. ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล

ส่งเอกสารยืนยันตัวตน* ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจด
ทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำ�ส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ
สำ�หรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะได้ กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
2. ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
สำ�หรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำ�ตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน
1. ลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
2. กดเลือก “ลงทะเบียน”
3. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ
DAP e-Shareholder Meeting โดยทำ�เครื่องหมาย และกดปุ่มตกลง
4. ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบุ ได้แก่
4.1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
4.4 อีเมล (สำ�หรับใช้เป็น username
4.2 เลขทีบ่ ตั รประจำ�ตัวประชาชน
ในการเข้าระบบ)
และเลขทีห่ ลังบัตร
4.5 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
(กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ตอ้ งขีด)
(กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องขีด)
4.3 วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
4.6 รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน
ลงทะเบียนเข้าประชุมได้ที่นี่

5.
6.
7.
8.

3.

4.

5.

6.

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุมโดยทำ�เครื่องหมาย   และกดปุ่ม “ดำ�เนินการต่อ”
กดขอรหัส OTP โดยระบบจะทำ�การจัดส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้กรอกไว้ตอนต้น
ระบบจะส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง
หลังจากตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ถือหุ้นทำ�การถ่ายรูป โดยกดที่รูปภาพระบบจะเปิดฟังก์ชั่นกล้องถ่าย
รูป และให้ผู้ถือหุ้นทำ�การถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปที่ 1: รูปปัจจุบัน   รูปที่ 2: รูปบัตรประจำ�ตัวประชาชน   รูปที่ 3: รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำ�ตัวประชาชน
9. ตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
10. ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั อีเมลเพือ่ แจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จดทะเบียน)
ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.1 มุมมองของปฎิทิน
1. เข้าสู่ระบบได้ที่ https://portal.eservice.set.or.th
5.2 มุมมองรายการประชุม (list)
2. กดเลือก “เข้าสู่ระบบ”
6. ผู้ถือหุ้นเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดย
3. กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดการประชุม เช่น วันที่ ประชุม
และรหัสผ่าน (Password)
วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ
4. กรอก รหัส OTP ที่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ทำ�การลง
เป็นต้น
ทะเบียนไว้
7. กดเข้าร่วมประชุม ที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอ และกด ยอมรับ
5. ระบบจะแสดงรายการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้ท�ำ การ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการก่อนเข้าร่วมประชุม
ลงทะเบียนไว้ลว่ งหน้า โดยสามารถเลือกให้แสดงได้ 2 แบบ
8. ผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผ่านโปรแกรม Webex เพื่อรอเวลาเริ่ม
ประชุม
การใช้งานฟังก์ชั่นถามคำ�ถาม
เมือ่ เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั จดทะเบียน แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ถามคำ�ถามได้ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งการถามคำ�ถามในวาระนัน้ ๆ กลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder
Meeting และดำ�เนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
การแจ้งความประสงค์ในการถามคำ�ถาม
การถามคำ�ถามเมื่อถึงคิวในการถาม
1. กดแจ้งความประสงค์เพื่อถามคำ�ถามที่ปุ่ม “ส่งคำ�ถาม”
1. เมือ่ ถึงวาระการถามคำ�ถาม บริษทั จดทะเบียนจะเรียกชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ขอให้ผู้
2. พิมพ์ค�ำ ถามทีต่ อ้ งการสอบถามไว้เบือ้ งต้น และกดปุม่ “ยืนยัน”
ถือหุน้ เปิดไมค์ หรือทัง้ ไมค์และภาพ (VDO) บนระบบ WebEx เพือ่ ถาม
คำ�ถามจะถูกส่งเข้าคิวรอไว้
คำ�ถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง
การใช้งานฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง
1. เมือ่ ถึงวาระลงคะแนน บริษทั จดทะเบียนจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบและทำ�การเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้กลับไปยังระบบ DAP
e-Shareholder Meetingและกดที่ปุ่มลงคะแนน
2. เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
หมายเหตุ: การลงคะแนนเสียงสามารถกำ�หนดให้คล้ายกับการประชุมในรูปแบบ Physical Meeting ได้ กล่าวคือ เฉพาะผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งการ
ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้นที่ต้องกดลงคะแนนเสียง หาก “เห็นด้วย” ไม่ต้องดำ�เนินการใดๆ ทั้งนี้ บริษัท
จดทะเบียนต้องเป็นผู้กำ�หนดและแจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุม
3. หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษทั ได้ประกาศผลคะแนนเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ผูถ้ อื หุน้ สามัญกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้
ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน
ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่านสามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”
วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทำ�ได้ 2 วิธี ดังนี้
1. ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล
• กรอกอีเมลที่ทำ�การลงทะเบียน  •  ตรวจสอบอีเมลและทำ�การตั้งค่ารหัสใหม่  •  ตั้งรหัสผ่านใหม่
2. ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยรหัส OTP
• ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ  •  กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ  •  ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP  •  ตั้งรหัสผ่านใหม่
Download คู่มือการใช้งาน
ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการ ได้ที่
https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้
1. ทางไปรษณีย์: “สำ�นักเลขานุการบริษัท”
เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำ�บลละหาร
อำ�เภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
2. ทาง E-mail: companysecretary@thaiopticalgroup.com
3. Line ID: comsectog
4. โทรศัพท์: 02 194 1145 ถึง 50 ต่อ 3119

