
วัันพฤหััสบดีีที่ี� 7 เมษายน 2565 เวัลา ตั้ั�งแตั้่เวัลา 10:00 น.
ผ่่านระบบจััดีการประชุุม DAP e-Shareholder Meeting ของบริษัที่ ดีิจัิที่ัล แอคเซส แพลตั้ฟอร์ม จัำากัดี 

โดียที่่านผ่้�ถืือหัุ�นสามารถืเข�าร่วัมการประชุุมไดี�ผ่่านที่างระบบอิเล็กที่รอนิกส์เพียงร้ปแบบเดีียวัเที่่านั�น 
ถื่ายที่อดีจัากหั�องออพตั้ิคแกลเลอร่� บริษัที่ อุตั้สาหักรรมแวั่นตั้าไที่ย จัำากัดี หัรือ TOC 

ตั้ั�งอย้่ที่ี� 61/9 หัม้่ที่ี� 5 ถืนนบางบัวัที่อง-สุพรรณบุร่ ตั้ำาบลละหัาร อำาเภอบางบัวัที่อง จัังหัวััดีนนที่บุร่ 11110

หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นัประจำำาปี 2565 (ครั�งที่่� 19/2565) 
ผู้่านัระบบอิเล็็กที่รอนัิกสื์ บริษััที่ ไที่ยออพติิคอล็ กรุ�ป จำำากัด (มหาชินั)



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



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3

	 	 วัันท่ี่�	1	ม่ีนาคมี	2565
   
เร่ื่�อง	 ขอเชิิญปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2565	(ครัื่�งท่ี่�	19/2565)	ผู่้านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์

เร่ื่ยน	 ท่ี่านผู้้�ถ่ือหุุ้�นของบริื่ษััที่	ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป	จำำากัด	(มีหุ้าชิน)

สิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	 เอกสารื่ปรื่ะกอบวัารื่ะการื่ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2565
1.	 สำาเนารื่ายงานการื่ปรื่ะชุิมีวิัสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นครัื่�งท่ี่�	1/2564	ผู่้านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์
2.	 คำาแนะนำาการื่ใชิ�	QR	Code	สำาหุ้รัื่บดาวัน์โหุ้ล็ดแบบแสดงรื่ายการื่ข�อม้ีล็ปรื่ะจำำาปี	2564	 

(แบบ	56-1	One	Report)	พรื่�อมีงบการื่เงินของบริื่ษััที่ฯ	สำาหุ้รัื่บปี	สิ�นสุดวัันท่ี่�	31	ธัันวัาคมี	2564
3.	 รื่ายนามีผู้้�สอบบัญช่ิ	แล็ะค่าสอบบัญช่ิของบริื่ษััที่ฯ	แล็ะบริื่ษััที่ย่อย
4.	 ข�อม้ีล็ของผู้้�ได�รัื่บการื่เสนอช่ิ�อเพ่�อการื่เล่็อกตัิ�งเป็นกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ในวัารื่ะท่ี่�	6	
5.	 ค่าติอบแที่นกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ปรื่ะจำำาปี	2565	แล็ะเงินรื่างวััล็ปรื่ะจำำาปี	2565	

เอกสารื่ปรื่ะกอบการื่เข�าปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2565
6.	 ข�อบังคับบริื่ษััที่ฯ	ในส่วันท่ี่�เก่�ยวัข�องกับการื่ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�น	
7.	 เอกสารื่แล็ะหุ้ลั็กฐานท่ี่�ใชิ�ในการื่แสดงสิที่ธิั�เข�าปรื่ะชุิมีผู่้านส่�ออิเล็็กที่รื่อนิกส์	(e-AGM)
8.	 แบบหุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะแบบ	ก.	แล็ะ	ข.
9.	 รื่ายล็ะเอ่ยดแล็ะคุณสมีบัติิของกรื่รื่มีการื่อิสรื่ะท่ี่�เสนอใหุ้�เป็นผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะของผู้้�ถ่ือหุุ้�น			
10.	วิัธ่ัการื่ล็งที่ะเบ่ยนเข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2564,	วิัธ่ัการื่ถืามีคำาถืามีรื่ะหุ้ว่ัาง 

การื่ปรื่ะชุิมี	แล็ะวิัธ่ัการื่ออกเส่ยงล็งคะแนนผู่้านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์	(e-AGM)		
11.	แบบแจำ�งควัามีปรื่ะสงค์ล็งที่ะเบ่ยนเข�าร่ื่วัมีการื่ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2565	 

(ครัื่�งท่ี่�	19/2565)	ผู่้านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์
12.	คำาบอกกล่็าวัการื่คุ�มีครื่องข�อม้ีล็ส่วันบุคคล็	(Privacy	Notice)	ติามีพรื่ะรื่าชิบัญญัติิคุ�มีครื่องข�อม้ีล็

ส่วันบุคคล็	พ.ศ.	2562	สำาหุ้รัื่บการื่ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2565

	 บริื่ษััที่	ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป	จำำากัด	 (มีหุ้าชิน)	 (“บรื่ิษััที่ฯ”)	ติรื่ะหุ้นักถึืงสถืานการื่ณ์การื่แพร่ื่รื่ะบาดของ 
โรื่คติิดเช่ิ�อไวัรัื่สโคโรื่นา	 2019	 (“COVID-19”)	 ท่ี่�ยังคงแพร่ื่รื่ะบาดในหุ้ล็ายพ่�นท่ี่�	 ด�วัยควัามีหุ่้วังใยต่ิอสุขภาพแล็ะ 
ควัามีปล็อดภัยของผู้้�ถ่ือหุุ้�นแล็ะผู้้�มี่ส่วันร่ื่วัมีทีุ่กฝ่่ายท่ี่�เก่�ยวัข�อง	แล็ะเพ่�อเป็นส่วันหุ้นึ�งในการื่ป้องกันการื่แพรื่่รื่ะบาดของ 
โรื่ค	COVID-19	คณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่จึำงได�ม่ีมีติิอนุมัีติิใหุ้�เร่ื่ยกปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2565	 ผู่้านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์	 
ม่ี	บริื่ษััที่	 ดิจิำทัี่ล็	แอคเซส	แพล็ติฟอร์ื่มี	จำำากัด	 (บริื่ษััที่ย่อยของติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์แหุ่้งปรื่ะเที่ศไที่ย)	 เป็นผู้้�ใหุ้�บริื่การื่ด�านรื่ะบบ 
จัำดการื่ปรื่ะชุิมี	(DAP	e-Shareholder	Meeting)	โดยผู้้�ถ่ือหุุ้�นจำะสามีารื่ถืเข�าร่ื่วัมีการื่ปรื่ะชุิมีได�ในร้ื่ปแบบการื่ปรื่ะชุิมีผู่้านรื่ะบบ
อิเล็็กที่รื่อนิกส์เพ่ยงร้ื่ปแบบเด่ยวัเท่ี่านั�น	บริื่ษััที่ฯ	 จัำดการื่ปรื่ะชุิมีติามีพรื่ะรื่าชิกำาหุ้นดว่ัาด�วัยการื่ปรื่ะชุิมีผู่้านส่�ออิเล็็กที่รื่อนิกส์	
พ.ศ.	2563	แล็ะหุ้ลั็กเกณฑ์์ท่ี่�เก่�ยวัข�อง	ซึ�งจำะจัำดการื่ปรื่ะชุิมีในวัันพฤหััสบดีีทีี่� 7 เมษายน  2565 เวัลา 10:00 น.	โดยถ่ืายที่อด
จำากหุ้�องออพติิคแกล็เล็อร่ื่�ของ	บริื่ษััที่	อุติสาหุ้กรื่รื่มีแว่ันติาไที่ย	จำำากัด	หุ้ร่ื่อ	TOC	ตัิ�งอย้ท่่ี่�	61/9	หุ้ม่้ีท่ี่�	5	ถืนนบางบัวัที่อง-สุพรื่รื่ณบุร่ื่
ติำาบล็ล็ะหุ้ารื่	อำาเภอบางบัวัที่อง	จัำงหุ้วััดนนที่บุร่ื่	เพ่�อพิจำารื่ณาเร่ื่�องต่ิาง	ๆ	ติามีรื่ะเบ่ยบวัารื่ะการื่ปรื่ะชุิมีดังต่ิอไปน่�
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วัาระทีี่� 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุุมวิัสามัญผู้้�ถืือหุั�น ครั�งทีี่� 1/2564 ผู่้านระบบอิเล็กที่รอนิกส์ เมื�อวัันทีี่�  
 16 มิถุืนายน 2564

 ข้�อเท็ี่จจริงและเหัตุุผู้ล:
บริื่ษััที่ฯ	ได�จัำดการื่ปรื่ะชุิมีวิัสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�น	ครัื่�งท่ี่�	1/2564	เม่ี�อวัันท่ี่�	16	มิีถุืนายน	2564	แล็ะบริื่ษััที่ฯ	ได�จัำด
ที่ำารื่ายงานการื่ปรื่ะชุิมีดังกล่็าวัภายใน	14	 วัันหุ้ลั็งจำากการื่ปรื่ะชุิมี	จำากนั�น	บริื่ษััที่ฯ	ได�นำาส่งรื่ายงาน 
การื่ปรื่ะชุิมีดังกล่็าวัไปยงัติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พยแ์หุ่้งปรื่ะเที่ศไที่ย	(SET)	แล็ะกรื่ะที่รื่วังพาณชิิยภ์ายในรื่ะยะเวัล็า
ติามีท่ี่�กฎหุ้มีายกำาหุ้นด	รื่ายล็ะเอ่ยดดังท่ี่�ปรื่ากฏในสิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	1	 ดังนั�น	 จึำงสมีควัรื่เสนอใหุ้�ท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�
ถ่ือหุุ้�นพิจำารื่ณารัื่บรื่องรื่ายงานการื่ปรื่ะชุิมีวิัสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�น	ครัื่�งท่ี่�	1/2564	เม่ี�อวัันท่ี่�	16	มิีถุืนายน	2564

 ควัามเห็ันคณะกรรมการ: 
คณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่เห็ุ้นสมีควัรื่เสนอใหุ้�ท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นพิจำารื่ณารัื่บรื่องรื่ายงานการื่ปรื่ะชุิมีวิัสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�น	 
ครัื่�งท่ี่�	1/2564	เน่�องจำากรื่ายงานดังกล่็าวัม่ีควัามีถ้ืกติ�องครื่บถื�วันแล็�วั

 การลงมติุ: 
วัารื่ะน่�ติ�องผู่้านมีติิอนุมัีติิด�วัยคะแนนเส่ยงข�างมีากของผู้้�ถื่อหุุ้�นท่ี่�มีาปรื่ะชุิมีแล็ะออกเส่ยงล็งคะแนน	 
โดยไม่ีนับผู้้�ท่ี่�งดออกเส่ยงเป็นฐานในการื่นับคะแนน

วัาระทีี่� 2: รับที่ราบผู้ลการดีำาเนินงานข้องบริษัที่ ไที่ยออพติุคอล กรุ�ป จำากัดี (มหัาชุน) ประจำาปี 2564
 
 ข้�อเท็ี่จจริงและเหัตุุผู้ล: 

บริื่ษััที่ฯ	ได�สรุื่ปผู้ล็การื่ดำาเนินงานแล็ะการื่เปล่็�ยนแปล็งท่ี่�สำาคัญท่ี่�เกิดขึ�นในรื่อบปี	2564	ไวั�ในแบบแสดง
รื่ายการื่ข�อม้ีล็ปรื่ะจำำาปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	รื่ายล็ะเอ่ยดปรื่ากฏติามีสิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	2

 ควัามเห็ันคณะกรรมการ: 
คณะกรื่รื่มีการื่บรื่ิษััที่เหุ้็นสมีควัรื่ใหุ้�ท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นรัื่บที่รื่าบรื่ายงานผู้ล็การื่ดำาเนินงานของบรื่ิษััที่ฯ 
ปรื่ะจำำาปี	2564

 การลงมติุ:
วัารื่ะน่�เป็นวัารื่ะเพ่�อรัื่บที่รื่าบ	จึำงไม่ีม่ีการื่ล็งมีติิ

วัาระทีี่� 3: พิจารณาอนุมัติุงบแสดีงฐานะการเงิน และงบกำาไรข้าดีทุี่นเบ็ดีเสร็จสำาหัรับปี สิ�นสุดี ณ วัันทีี่�  
 31 ธัันวัาคม 2564 และรับที่ราบรายงานข้องผู้้�สอบบัญชีุ
 
 ข้�อเท็ี่จจริงและเหัตุุผู้ล: 

ติามีมีาติรื่า	112	แหุ่้งพรื่ะรื่าชิบัญญัติิบริื่ษััที่มีหุ้าชินจำำากัด	พ.ศ.	2535	(รื่วัมีทัี่�งท่ี่�ม่ีการื่แก�ไขเพิ�มีเติิมี)	แล็ะ
ข�อบังคับบริื่ษััที่	ข�อ	56	กำาหุ้นดใหุ้�บริื่ษััที่	ติ�องจัำดที่ำางบแสดงฐานะการื่เงิน	(งบดุล็)	แล็ะงบกำาไรื่ขาดทุี่นของ
บริื่ษััที่	ณ	วัันสิ�นสุดของรื่อบปีบัญช่ิ	เพ่�อนำาเสนอต่ิอท่ี่�ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นเพ่�อพิจำารื่ณาอนุมัีติิ
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งบการื่เงินของบริื่ษััที่	ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป	จำำากัด	(มีหุ้าชิน)	สำาหุ้รัื่บปีบัญช่ิสิ�นสุดวัันท่ี่�	31	ธัันวัาคมี	2564	
แล็ะรื่ายงานของผู้้�สอบบัญช่ิรัื่บอนุญาติ	ปรื่ากฏอย้่ในหัุ้วัข�อ	“งบการื่เงิน”	ของแบบแสดงรื่ายการื่ข�อม้ีล็
ปรื่ะจำำาปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	รื่ายล็ะเอ่ยดดังสิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	2	โดยงบการื่เงินของบริื่ษััที่ฯ 
ดังกล่็าวั	ได�ผู่้านการื่ติรื่วัจำสอบโดยผู้้�สอบบัญช่ิรัื่บอนุญาติจำาก	บริื่ษััที่	สำานักงาน	 อ่วัาย	จำำากัด	แล็ะ 
ได�ผู่้านการื่สอบที่านจำากคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ	แล็ะได�รัื่บควัามีเห็ุ้นชิอบจำากคณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่แล็�วั 
สรุื่ปสารื่ะสำาคัญดังน่�

สรุปสาระสำาคัญงบการเงินรวัมสำาหัรับปีบัญชีุสิ�นสุดีวัันทีี่� 31 ธัันวัาคม 2564

รายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(บาท)
เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ + / (-)

รื่วัมีสินที่รัื่พย์ 2,887,527,134 2,811,211,325 3%

รื่วัมีหุ้น่�สิน 930,671,757 1,004,709,253 -7%

รื่วัมีส่วันของผู้้�ถ่ือหุุ้�น 1,956,855,377 1,806,502,072 8%

รื่ายได�รื่วัมี 2,466,200,450 1,850,004,350 33%

กำาไรื่สุที่ธิั 310,120,767 68,780,902 351%

กำาไรื่สุที่ธิัส่วันท่ี่�เป็นของบริื่ษััที่ใหุ้ญ่ 310,120,767 68,780,902 351%

กำาไรื่ต่ิอหุุ้�นขั�นพ่�นฐาน 0.65 0.15 351%

 ควัามเห็ันคณะกรรมการ: 
คณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่เห็ุ้นสมีควัรื่ใหุ้�ท่ี่�ปรื่ะชุิมีพิจำารื่ณาอนุมัีติิงบการื่เงินของบริื่ษััที่ฯ	สำาหุ้รัื่บปีสิ�นสุดวัันท่ี่�	
31	 ธัันวัาคมี	2564	ได�ผู่้านการื่ติรื่วัจำสอบโดยผู้้�สอบบัญช่ิรัื่บอนุญาติจำาก	บริื่ษััที่	สำานักงาน	อ่วัาย	จำำากัด	
แล็ะได�ผู่้านการื่สอบที่านจำากคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ	แล็ะได�รัื่บควัามีเห็ุ้นชิอบจำากคณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่แล็�วั

 การลงมติุ: 
วัารื่ะน่�ติ�องผู่้านมีติิอนุมัีติิด�วัยคะแนนเส่ยงข�างมีากของผู้้�ถื่อหุุ้�นท่ี่�มีาปรื่ะชุิมีแล็ะออกเส่ยงล็งคะแนน	 
โดยไม่ีนับผู้้�ท่ี่�งดออกเส่ยงเป็นฐานในการื่นับคะแนน

วัาระที่ี� 4: พิจารณาอนุมัติุการจัดีสรรกำาไรสุที่ธิัและการจ่ายเงินปันผู้ลข้องบริษัที่ฯ ประจำาปี 2564 และวัันกำาหันดี 
 รายชืุ�อผู้้�มีสิที่ธิัรับเงินปันผู้ล (Record Date)

 ข้�อเท็ี่จจริงและเหัตุุผู้ล: 
	 บริื่ษััที่ฯ	ม่ีนโยบายการื่จ่ำายเงินปันผู้ล็ในอัติรื่าไม่ีน�อยกว่ัารื่�อยล็ะ	40	ของกำาไรื่สุที่ธิัจำากงบการื่เงินรื่วัมี	 
	 หุ้ลั็งหัุ้กเงินสำารื่องต่ิางๆ	ทุี่กปรื่ะเภที่ท่ี่�กฎหุ้มีายแล็ะติามีเง่�อนไขท่ี่�บริื่ษััที่ฯ	ได�กำาหุ้นดไวั�

	 ในปี	2564	บริื่ษััที่ฯ	 ม่ีกำาไรื่สุที่ธิัติามีงบการื่เงินรื่วัมี	310,120,767	บาที่	โดยสามีารื่ถืเปร่ื่ยบเท่ี่ยบ 
	 การื่จ่ำายเงินปันผู้ล็ในรื่ะยะเวัล็า	3	ปีท่ี่�ผู่้านมีาดังติารื่างต่ิอไปน่�



บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จำ�กัด (มห�ชน)6

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ปี  2564

(งบการเงินรวม)
ปี  2563

(งบการเงินรวม)
ปี  2562

(งบการเงินรวม)

1.	กำาไรื่สุที่ธิั 310.12	ล็�านบาที่ 68.78	ล็�านบาที่ 132.13	ล็�านบาที่

2.	หัุ้กสำารื่องติามีกฎหุ้มีาย	5% ---		ล็�านบาที่ ---		ล็�านบาที่ ---		ล็�านบาที่

3.	กำาไรื่สุที่ธิัหุ้ลั็งหัุ้กสำารื่องติามีกฎหุ้มีาย				 310.12	ล็�านบาที่ 68.78	ล็�านบาที่ 132.13	ล็�านบาที่

4.	จำำานวันหุุ้�น 474.32		ล็�านหุุ้�น 474.32		ล็�านหุุ้�น 474.32		ล็�านหุุ้�น

5.	เงินปันผู้ล็จ่ำายต่ิอหุุ้�นทัี่�งปี 0.56	บาที่	/	หุุ้�น 0.12	บาที่/หุุ้�น 0.25	บาที่/หุุ้�น

6.	เงินปันผู้ล็จ่ำายรื่ะหุ้ว่ัางกาล็ 0.21	บาที่	/	หุุ้�น งดจ่ำาย 0.10	บาที่/หุุ้�น

7.	เงินปันผู้ล็จ่ำายงวัดสุดที่�าย 0.35	บาที่	/	หุุ้�น 0.12	บาที่/หุุ้�น 0.15	บาที่/หุุ้�น

8.	รื่วัมีเงินปันผู้ล็จ่ำายทัี่�งสิ�น 265.62	ล็�านบาที่ 56.92	ล็�านบาที่ 118.58	ล็�านบาที่

9.	อัติรื่าการื่จ่ำายเงินปันผู้ล็ 86% 83	% 90%

คณะกรื่รื่มีการื่บรื่ษัิัที่เห็ุ้นสมีควัรื่ใหุ้�ท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นพิจำารื่ณาอนมัุีติิการื่จัำดสรื่รื่กำาไรื่	แล็ะการื่จำา่ยเงินปันผู้ล็
ปี	 2564	 ในอัติรื่าหุุ้�นล็ะ	0.56	บาที่	จำำานวัน	474.318	ล็�านหุุ้�น	 รื่วัมีเป็นเงิน	 265.62	ล็�านบาที่	 
โดยม่ีรื่ายล็ะเอ่ยดดังน่�	

1.	 วัันท่ี่�	10	กันยายน	2564	บริื่ษััที่ฯ	ได�จ่ำายเงินปันผู้ล็รื่ะหุ้ว่ัางกาล็	ปรื่ะจำำาปี	2564	ของบริื่ษััที่ฯ	ในอัติรื่า
หุุ้�นล็ะ	0.21	บาที่	(งวัดดำาเนินงานวัันท่ี่�	1	มีกรื่าคมี	2564	ถึืงวัันท่ี่�	30	มิีถุืนายน	2564)	รื่วัมีเป็นเงิน	
90.02	ล็�านบาที่	ซึ�งได�จ่ำายไปเม่ี�อ	ติามีมีติิท่ี่�ปรื่ะชุิมีคณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่	ครัื่�งท่ี่�	98	(3/2564)

2.	 ไม่ีติ�องจัำดสรื่รื่กำาไรื่สุที่ธิัเน่�องจำากปัจำจุำบันบริื่ษััที่ฯ	ม่ีทุี่นสำารื่องครื่บติามีท่ี่�กฎหุ้มีายกำาหุ้นดแล็�วั		
3.	 ท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นสมีควัรื่อนุมัีติิการื่จ่ำายเงินปันผู้ล็ปรื่ะจำำาปี	2564	ในอัติรื่าหุุ้�นล็ะ	0.35	บาที่	จำำานวัน	

474.318	ล็�านหุุ้�น	รื่วัมีเป็นเงิน	166.01	ล็�านบาที่	โดยม่ีรื่ายล็ะเอ่ยดการื่จ่ำายปันผู้ล็ดังน่�
(1)	 เงินปันผู้ล็จ่ำายจำำานวัน	75.89	ล็�านบาที่		หุ้ร่ื่อเท่ี่ากับ	0.16	บาที่ติอ่หุุ้�น		เป็นการื่จ่ำายจำากเงินปันผู้ล็

ท่ี่�จัำดสรื่รื่มีาจำากกำาไรื่ท่ี่�ได�รัื่บยกเวั�นการื่เส่ยภาษ่ัเงินได�นิติิบุคคล็
(2)	 เงินปันผู้ล็จ่ำายจำำานวัน	23.72	ล็�านบาที่		หุ้ร่ื่อเท่ี่ากับ	0.05	บาที่ติอ่หุุ้�น		เป็นการื่จ่ำายจำากเงินปันผู้ล็

ท่ี่�จัำดสรื่รื่มีาจำากกำาไรื่ท่ี่�เส่ยภาษ่ัเงินได�นิติิบุคคล็ในอัติรื่ารื่�อยล็ะ	20	
(3)	 เงินปันผู้ล็จ่ำายจำำานวัน	66.40	ล็�านบาที่		หุ้ร่ื่อเท่ี่ากับ	0.14	บาที่ติอ่หุุ้�น		เป็นการื่จ่ำายจำากเงินปันผู้ล็

ท่ี่�จัำดสรื่รื่มีาจำากกำาไรื่ท่ี่�เส่ยภาษ่ัเงินได�นิติิบุคคล็ในอัติรื่ารื่�อยล็ะ	30
(4)	 วัันกำาหุ้นดรื่ายช่ิ�อผู้้�ม่ีสิที่ธิัได�รัื่บปันผู้ล็	(Record	date)	ค่อ	วัันพุธัท่ี่�	20	เมีษัายน	2565
(5)	 กำาหุ้นดจ่ำายเงินปันผู้ล็	ค่อ	วัันศุกร์ื่ท่ี่�	6	พฤษัภาคมี	2565

โดยสิที่ธิัในการื่รัื่บเงินปันผู้ล็ยังไม่ีม่ีควัามีแน่นอน	เน่�องจำากติ�องได�รัื่บการื่อนุมัีติิจำากท่ี่�ปรื่ะชุิมีสามัีญ 
ผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2565	ก่อน

ควัามเห็ันคณะกรรมการ: 
คณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่เห็ุ้นสมีควัรื่เสนอใหุ้�ท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นพิจำารื่ณาอนุมัีติิการื่จ่ำายเงินปันผู้ล็ปรื่ะจำำาปี	2564	 
ในอัติรื่าหุุ้�นล็ะ	0.56	บาที่	ซึ�งเป็นไปติามีนโยบายการื่จ่ำายเงินปันผู้ล็	โดยบริื่ษััที่ฯ	ได�จ่ำายเงินปันผู้ล็รื่ะหุ้ว่ัางกาล็แล็�วั	 
ในอัติรื่าหุุ้�นล็ะ	0.21	บาที่	แล็ะจำะจ่ำายเงินปันผู้ล็ส่วันท่ี่�เหุ้ล่็อของปี	2564	อ่กในอัติรื่าหุุ้�นล็ะ	0.35	บาที่

การลงมติุ: 
วัารื่ะน่�ติ�องผู่้านมีติิอนุมัีติิด�วัยคะแนนเส่ยงข�างมีากของผู้้�ถื่อหุุ้�นท่ี่�มีาปรื่ะชุิมีแล็ะออกเส่ยงล็งคะแนน	 
โดยไม่ีนับผู้้�ท่ี่�งดออกเส่ยงเป็นฐานในการื่นับคะแนน
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วัาระทีี่� 5: พิจารณาอนุมัติุการแตุ่งตัุ�งผู้้�สอบบัญชีุและกำาหันดีค่าตุอบแที่นประจำาปี 2565

 ข้�อเท็ี่จจริงและเหัตุุผู้ล: 
ติามีมีาติรื่า	120	แหุ่้งพรื่ะรื่าชิบัญญัติิบริื่ษััที่มีหุ้าชินจำำากัด	พ.ศ.	2535	(รื่วัมีทัี่�งท่ี่�ม่ีการื่แก�ไขเพิ�มีเติิมี)	แล็ะ
ข�อบังคับบริื่ษััที่	ข�อ	43	กำาหุ้นดใหุ้�ท่ี่�ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�น	แต่ิงตัิ�งผู้้�สอบบัญช่ิแล็ะกำาหุ้นดค่าสอบบัญช่ิ 
ของบริื่ษััที่ฯ	ทุี่กปี

คณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบได�พจิำารื่ณาเสนอแติง่ตัิ�งผู้้�สอบบญัช่ิ	โดยพิจำารื่ณาจำากผู้ล็การื่ปฏบัิติิงานท่ี่�ผู่้านมีา	
ปรื่ะสบการื่ณ์	แล็ะม่ีมีาติรื่าฐานเป็นท่ี่�ยอมีรัื่บในรื่ะดับสากล็	ม่ีควัามีร้ื่�ควัามีเข�าใจำในธุัรื่กิจำของกลุ่็มีบริื่ษััที่ฯ	
เป็นอย่างด่	 จึำงเห็ุ้นสมีควัรื่เสนอใหุ้�	บริื่ษััที่	สำานักงาน	อ่วัาย	จำำากัด	 เป็นสำานักงานสอบบัญช่ิของบริื่ษััที่ฯ	
แล็ะบริื่ษััที่ย่อย	แล็ะเห็ุ้นสมีควัรื่ใหุ้�แต่ิงตัิ�งบุคคล็ดังต่ิอไปน่�จำาก	บริื่ษััที่	สำานักงาน	อ่วัาย	จำำากัด	 ซึ�งเป็น 
ผู้้�สอบบญัช่ิรัื่บอนุญาติท่ี่�ได�รื่บัควัามีเหุ้น็ชิอบจำากสำานักงานคณะกรื่รื่มีการื่กำากับหุ้ลั็กที่รัื่พยแ์ล็ะติล็าดหุ้ล็กัที่รัื่พย์	
(“สำานักงาน	ก.ล็.ติ.”)	เป็นผู้้�สอบบัญช่ิของบริื่ษััที่ฯ

รายชื่อ
เลขทะเบียน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประวัติการลงนามสอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

1.		นางสริื่นดา	หิุ้รัื่ญปรื่ะเสริื่ฐวุัฒิิ 4799 2564	-	ปัจำจุำบัน	แล็ะ/หุ้ร่ื่อ

2.		นางสาวัศิริื่วัรื่รื่ณ	นิติย์ดำารื่ง 5906 2561	-	2563	แล็ะ/หุ้ร่ื่อ

3.		นางสาวักมีล็ทิี่พย	์เลิ็ศวิัที่ยว์ัรื่เที่พ 4377 ยังไม่ีเคยเป็นผู้้�ล็งนามี

ผู้้�สอบบัญช่ิติามีรื่ายช่ิ�อท่ี่�เสนอมีาข�างติ�นน่�	ไม่ีม่ีควัามีสัมีพันธ์ัหุ้ร่ื่อส่วันได�ส่วันเส่ยกับ	บริื่ษััที่ฯ	/	บริื่ษััที่ย่อย	/	 
กรื่รื่มีการื่บรื่ิษััที่	/	 ผู้้�บริื่หุ้ารื่	/	 ผู้้�ถ่ือหุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่	หุ้ร่ื่อผู้้�เก่�ยวัข�องกับบุคคล็ดังกล่็าวัแต่ิอย่างใด	บริื่ษััที่ฯ	 
จึำงเสนอท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นพิจำารื่ณาแต่ิงตัิ�งบริื่ษััที่	สำานักงาน	อ่วัาย	จำำากัด	เป็นผู้้�สอบบัญช่ิของบริื่ษััที่ฯ	แล็ะ
บริื่ษััที่ย่อย	ปี	2565	ต่ิอไปอ่กวัารื่ะหุ้นึ�ง

นอกจำากน่�	คณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบยังเห็ุ้นสมีควัรื่เสนอใหุ้�กำาหุ้นดค่าติอบแที่นผู้้�สอบบัญช่ิ	 (audit	 fee)	
ปรื่ะจำำาปี	2565	เป็นจำำานวัน	2,300,000	บาที่	ต่ิอปี	(ล็ดล็งจำำานวัน	170,000	บาที่	เม่ี�อเท่ี่ยบกับปีก่อนหุ้น�า)	
แล็ะคา่ใชิ�จ่ำายอ่�นในงานสอบบญัช่ิติามีท่ี่�เกดิขึ�นจำริื่ง	(ทัี่�งน่�	เม่ี�อเปร่ื่ยบเท่ี่ยบกับปี	2564	ท่ี่�ผู่้านมีา	คา่ติอบแที่น
ผู้้�สอบบัญช่ิ	(audit	fee)	ม่ีจำำานวัน	2,470,000	บาที่	แล็ะไม่ีม่ีค่าบริื่การื่อ่�นๆ)	

สาเหุ้ตุิของการื่เปล่็�ยนแปล็งค่าสอบบัญช่ิเกิดจำาก	ในปี	2564	ท่ี่�ผู่้านมีา	บริื่ษััที่ฯ	ได�รัื่บการื่อนุมัีติิจำากปรื่ะชุิมี
วิัสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�น	ครัื่�งท่ี่�	1/2564	 เร่ื่�องการื่โอนกิจำการื่ทัี่�งหุ้มีดของบรื่ิษััที่	โพล่็	 ซัน	จำำากัด	 ซึ�งเดิมีเป็น 
บริื่ษััที่ย่อยมีายังบริื่ษััที่ฯ	ซึ�งการื่โอนกิจำการื่ดังกล่็าวั	ได�ดำาเนินการื่แล็�วัเสร็ื่จำเม่ี�อวัันท่ี่�	30	กันยายน	2564	
ที่ำาใหุ้�จำากเดิมีบริื่ษััที่ฯ	ม่ีค่าสอบบัญช่ิของบริื่ษััที่ฯ	แล็ะบริื่ษััที่ย่อย	รื่วัมี	3	บริื่ษััที่	แต่ิในปี	2565	น่�	บริื่ษััที่ฯ	ม่ี 
เพ่ยงค่าสอบบัญช่ิของบริื่ษััที่ฯ	แล็ะบริื่ษััที่ย่อย	รื่วัมี	2	บริื่ษััที่	รื่ายล็ะเอ่ยดดังท่ี่�ปรื่ากฏในสิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	3

 ควัามเห็ันคณะกรรมการ: 
คณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่เห็ุ้นสมีควัรื่เสนอใหุ้�ท่ี่�ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2565	พิจำารื่ณาอนุมัีติิใหุ้�	 
บริื่ษััที่	สำานักงาน	อ่วัาย	จำำากัด	เป็นสำานักงานสอบบัญช่ิของบริื่ษััที่ฯ	แล็ะบริื่ษััที่ย่อย	แล็ะเห็ุ้นสมีควัรื่ใหุ้�แต่ิงตัิ�ง	
(1)	นางสริื่นดา	หิุ้รัื่ญปรื่ะเสริื่ฐวุัฒิิ	ผู้้�สอบบัญช่ิรัื่บอนุญาติเล็ขท่ี่�	4799		แล็ะ/หุ้ร่ื่อ	(2)	นางสาวัศิริื่วัรื่รื่ณ	นิติย์ดำารื่ง 
ผู้้�สอบบัญช่ิรัื่บอนุญาติเล็ขท่ี่�	5906		แล็ะ/หุ้ร่ื่อ	(3)	นางสาวักมีล็ทิี่พย์	เลิ็ศวิัที่ย์วัรื่เที่พ	ผู้้�สอบบัญช่ิรัื่บอนุญาติ
เล็ขท่ี่�	4377	แหุ่้ง	บริื่ษััที่	สำานักงาน	อ่วัาย	จำำากัด	ซึ�งเป็นผู้้�สอบบัญช่ิรัื่บอนุญาติท่ี่�ได�รัื่บควัามีเห็ุ้นชิอบจำาก
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สำานักงานคณะกรื่รื่มีการื่กำากับหุ้ลั็กที่รัื่พย์แล็ะติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์	 (“สำานักงาน	ก.ล็.ติ.”)	 เป็นผู้้�สอบบัญช่ิ 
ของบริื่ษััที่ฯ	แล็ะบริื่ษััที่ย่อย	ปรื่ะจำำาปี	2565	โดยกำาหุ้นดค่าติอบแที่นผู้้�สอบบัญช่ิจำำานวัน	2,300,000	บาที่
ต่ิอปี	แล็ะค่าใชิ�จ่ำายอ่�นในงานสอบบัญช่ิติามีท่ี่�เกิดขึ�นจำริื่ง

ทัี่�งน่�	บริื่ษััที่ท่ี่�เป็นสำานักงานสอบบัญช่ิแล็ะผู้้�สอบบัญช่ิติามีรื่ายช่ิ�อท่ี่�เสนอข�างติ�นไมี่ม่ีควัามีสัมีพันธ์ั	แล็ะ/
หุ้ร่ื่อ	ม่ีส่วันได�เส่ยกับ	บริื่ษััที่ฯ	/	บริื่ษััที่ยอ่ย	/	กรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่	/	ผู้้�บริื่หุ้ารื่	/	ผู้้�ถ่ือหุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่	หุ้ร่ื่อผู้้�เก่�ยวัข�อง
กับบุคคล็ดังกล่็าวัแต่ิอย่างใด

 การลงมติุ: 
วัารื่ะน่�ติ�องผู่้านมีติิอนุมัีติิด�วัยคะแนนเส่ยงข�างมีากของผู้้�ถื่อหุุ้�นท่ี่�มีาปรื่ะชุิมีแล็ะออกเส่ยงล็งคะแนน	 
โดยไม่ีนับผู้้�ท่ี่�งดออกเส่ยงเป็นฐานในการื่นับคะแนน

วัาระทีี่� 6: พิจารณาอนุมัติุการเลือกตัุ�งกรรมการแที่นกรรมการทีี่�ครบกำาหันดีออกจากตุำาแหัน่งตุามวัาระ

 ข้�อเท็ี่จจริงและเหัตุุผู้ล: 
ติามีมีาติรื่า	71	แหุ่้งพรื่ะรื่าชิบัญญัติิบริื่ษััที่มีหุ้าชินจำำากัด	พ.ศ.	2535	(รื่วัมีทัี่�งท่ี่�ม่ีการื่แก�ไขเพิ�มีเติิมี)	แล็ะ 
ข�อบังคับบริื่ษััที่	ข�อ	22		ได�กำาหุ้นดใหุ้�ในการื่ปรื่ะชุิมีสามัีญปรื่ะจำำาปีทุี่กครัื่�ง	ใหุ้�กรื่รื่มีการื่ออกจำากติำาแหุ้น่ง
จำำานวันหุ้นึ�งในสามี	(1/3)	ของจำำานวันกรื่รื่มีการื่ท่ี่�มีอ่ย้ทั่ี่�งหุ้มีด	ถื�าจำำานวันกรื่รื่มีการื่ท่ี่�จำะแบ่งออกใหุ้�ติรื่งเป็น	
3	ส่วันไม่ีได�	ก็ใหุ้�ออกโดยจำำานวันใกล็�ท่ี่�สุดกับส่วัน	หุ้นึ�งในสามี	(1/3)	โดยกรื่รื่มีการื่ซึ�งพ�นจำากติำาแหุ้น่งติามี
วัารื่ะนั�นม่ีสิที่ธิัได�รัื่บเล่็อกตัิ�งใหุ้ม่ีได�

ปัจำจุำบัน	คณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ปรื่ะกอบด�วัยกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่จำำานวัน	12	ท่ี่าน	ซึ�งในการื่ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�น 
ปรื่ะจำำาปี	2565	ม่ีกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ท่ี่�ติ�องออกจำากติำาแหุ้น่งติามีวัารื่ะ	จำำานวัน	4	ท่ี่าน	ดังน่�

1)	นายสิงห์ุ้ ตัิงทัี่ติสวััสดิ� กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ
ปรื่ะธัานคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ

2)	นายไพรัื่ชิ เมีฆอาภรื่ณ์ กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ
ปรื่ะธัานคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่น
กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ

3)	นางพรื่พรื่รื่ณ โติ�ะติรื่ะก้ล็ กรื่รื่มีการื่ท่ี่�ไม่ีได�เป็นผู้้�บริื่หุ้ารื่

4)	นางอมีล็รัื่ติน์ ปรื่ะจัำกษ์ัธัรื่รื่มี กรื่รื่มีการื่บริื่หุ้ารื่
รื่องปรื่ะธัานเจำ�าหุ้น�าท่ี่�บริื่หุ้ารื่	สายงานบริื่หุ้ารื่

บริื่ษััที่ฯ	ได�เปิดโอกาสใหุ้�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นเสนอช่ิ�อบุคคล็ท่ี่�ม่ีคุณสมีบัติิเหุ้มีาะสมีเพ่�อเข�ารัื่บการื่พิจำารื่ณาเล่็อกตัิ�งเป็น
กรื่รื่มีการื่เป็นการื่ล่็วังหุ้น�า	รื่ะหุ้ว่ัางวัันท่ี่�	1	ตุิล็าคมี	2564	ถึืงวัันท่ี่�	31	ธัันวัาคมี	2564	โดยได�เผู้ยแพร่ื่ใหุ้� 
ผู้้�ถ่ือหุุ้�นรัื่บที่รื่าบผู่้านรื่ะบบข่าวัของติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์แหุ่้งปรื่ะเที่ศไที่ยแล็ะเว็ับไซต์ิของบริื่ษััที่ฯ	 ซึ�งเม่ี�อ 
ครื่บกำาหุ้นดเวัล็าแล็�วั	ไม่ีม่ีผู้้�ถ่ือหุุ้�นเสนอช่ิ�อบุคคล็เพ่�อเข�ารัื่บการื่พิจำารื่ณาเล่็อกตัิ�งเป็นกรื่รื่มีการื่	แต่ิอย่างใด

คณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่น	(ไมี่รื่วัมีกรื่รื่มีการื่ท่ี่�มี่ส่วันได�เส่ย)	 ได�พิจำารื่ณากลั็�นกรื่อง	
สรื่รื่หุ้า	แล็ะคัดเล่็อกบุคคล็อย่างรื่อบคอบแล็ะรื่ะมีัดรื่ะวััง	 โดยพิจำารื่ณาถืึงควัามีเหุ้มีาะสมี	ควัามีรื่้�	 
ควัามีสามีารื่ถื	ควัามีชิำานาญของคณะกรื่รื่มีการื่	แล็ะเป็นผู้้�ม่ีปรื่ะสบการื่ณ์ท่ี่�หุ้ล็ากหุ้ล็ายในกิจำการื่หุ้ร่ื่อธุัรื่กิจำ
ท่ี่�เอ่�อปรื่ะโยชิน์ต่ิอการื่ดำาเนินงานของบริื่ษััที่ฯ	แล็ะบริื่ษััที่ย่อย	แล็ะเห็ุ้นสมีควัรื่เสนอใหุ้�เล่็อกตัิ�งกรื่รื่มีการื่
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ทัี่�ง	4	ท่ี่านท่ี่�ออกจำากติำาแหุ้น่งติามีวัารื่ะ	ใหุ้�กลั็บเข�าดำารื่งติำาแหุ้น่งเป็นกรื่รื่มีการื่	แล็ะกรื่รื่มีการื่อิสรื่ะของ 
บริื่ษััที่ฯ	ต่ิอไปอ่กวัารื่ะหุ้นึ�ง

ทัี่�งน่�	กรื่รื่มีการื่ท่ี่�ได�รัื่บการื่เสนอช่ิ�อทัี่�ง	4	 ท่ี่านข�างติ�น	ไม่ีได�ดำารื่งติำาแหุ้น่งเป็นกรื่รื่มีการื่หุ้ร่ื่อผู้้�บริื่หุ้ารื่ใน
กิจำการื่อ่�นท่ี่�อาจำที่ำาใหุ้�เกิดควัามีขัดแย�งที่างผู้ล็ปรื่ะโยชิน์หุ้ร่ื่อม่ีสภาพเป็นการื่แข่งขันที่างธุัรื่กิจำกับบริื่ษััที่ฯ	

รื่ายล็ะเอ่ยดเก่�ยวักับปรื่ะวััติิ	วุัฒิิการื่ศึกษัา	แล็ะปรื่ะสบการื่ณ์ที่ำางานของกรื่รื่มีการื่ทัี่�ง	4	ท่ี่านปรื่ากฏติามี
สิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	4

 
 ควัามเห็ันคณะกรรมการ: 

คณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่	(ไม่ีรื่วัมีกรื่รื่มีการื่ท่ี่�ม่ีส่วันได�เส่ย)	ได�พิจำารื่ณากลั็�นกรื่องอยา่งรื่อบคอบแล็ะรื่ะมัีดรื่ะวััง
แล็�วั	เห็ุ้นชิอบติามีท่ี่�คณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะกำาหุ้นดคา่ติอบแที่นเสนอ	โดยเห็ุ้นว่ัาบุคคล็ท่ี่�ได�รัื่บการื่เสนอ
ช่ิ�อทัี่�ง	4	 ท่ี่านในครัื่�งน่�	 ได�ผู่้านกรื่ะบวันการื่กลั็�นกรื่องแล็ะสรื่รื่หุ้าของคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะกำาหุ้นด 
ค่าติอบแที่นแล็ะคณะกรื่รื่มีการื่บรื่ษัิัที่ด�วัยควัามีรื่อบคอบแล็ะรื่ะมีดัรื่ะวัังแล็�วั	ที่ำาใหุ้�มัี�นใจำว่ัา	เป็นผู้้�ม่ีคุณสมีบัติิ
ท่ี่�เหุ้มีาะสมีกับการื่ปรื่ะกอบธุัรื่กิจำของบริื่ษััที่ฯ	ม่ีควัามีร้ื่�	ควัามีสามีารื่ถื	ควัามีชิำานาญของคณะกรื่รื่มีการื่	
แล็ะเป็นผู้้�ม่ีปรื่ะสบการื่ณ์แล็ะปรื่ะวััติิการื่ที่ำางานท่ี่�ด่	ม่ีภาวัะผู้้�นำา	ม่ีวิัสัยทัี่ศน์ท่ี่�กวั�างไกล็	สามีารื่ถือุทิี่ศเวัล็า
ใหุ้�ได�อยา่งเพ่ยงพอ	อันเป็นปรื่ะโยชิน์ต่ิอการื่ดำาเนินกิจำการื่ของบริื่ษััที่ฯ	ม่ีคุณสมีบัติิท่ี่�เหุ้มีาะสมีแล็ะสอดคล็�อง
กับองค์ปรื่ะกอบแล็ะโครื่งสรื่�างของกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่	ติามีกล็ยุที่ธ์ัที่างธุัรื่กิจำของบริื่ษััที่ฯ	แล็ะเป็นผู้้�ม่ีคุณสมีบัติิ
ติามีพรื่ะรื่าชิบัญญัติิบริื่ษััที่มีหุ้าชินจำำากัด	พ.ศ.	2535	 (รื่วัมีทัี่�งท่ี่�ม่ีการื่แก�ไขเพิ�มีเติิมี)	แล็ะปรื่ะกาศของ 
คณะกรื่รื่มีการื่กำากับติล็าดทุี่นท่ี่�เก่�ยวัข�อง

ดังนั�น	 คณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่	 (ไม่ีรื่วัมีกรื่รื่มีการื่ท่ี่�ม่ีส่วันได�เส่ย)	 จึำงเห็ุ้นสมีควัรื่เสนอต่ิอท่ี่�ปรื่ะชุิมี 
สามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2565	เพ่�อพิจำารื่ณาอนุมัีติิการื่เล่็อกตัิ�งกรื่รื่มีการื่แที่นกรื่รื่มีการื่ท่ี่�ครื่บกำาหุ้นดออก
ติามีวัารื่ะทัี่�ง	4	ท่ี่าน	ใหุ้�กลั็บเข�าดำารื่งติำาแหุ้น่งกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่	แล็ะกรื่รื่มีการื่อิสรื่ะต่ิอไปอ่กวัารื่ะหุ้นึ�ง	ดังน่�

1)	นายสิงห์ุ้ ตัิงทัี่ติสวััสดิ� กรื่รื่มีการื่ท่ี่�ครื่บกำาหุ้นดออกติามีวัารื่ะ	ใหุ้�กลั็บเข�า
ดำารื่งติำาแหุ้น่งกรื่รื่มีการื่อิสรื่ะต่ิอไปอ่กวัารื่ะหุ้นึ�ง

2)	นายไพรัื่ชิ เมีฆอาภรื่ณ์ กรื่รื่มีการื่ท่ี่�ครื่บกำาหุ้นดออกติามีวัารื่ะ	ใหุ้�กลั็บเข�า
ดำารื่งติำาแหุ้น่งกรื่รื่มีการื่อิสรื่ะต่ิอไปอ่กวัารื่ะหุ้นึ�ง

3)	นางพรื่พรื่รื่ณ โติ�ะติรื่ะก้ล็ กรื่รื่มีการื่ท่ี่�ครื่บกำาหุ้นดออกติามีวัารื่ะ	ใหุ้�กลั็บเข�า
ดำารื่งติำาแหุ้น่งกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ต่ิอไปอ่กวัารื่ะหุ้นึ�ง

4)	นางอมีล็รัื่ติน์ ปรื่ะจัำกษ์ัธัรื่รื่มี กรื่รื่มีการื่ท่ี่�ครื่บกำาหุ้นดออกติามีวัารื่ะ	ใหุ้�กลั็บเข�า
ดำารื่งติำาแหุ้น่งกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ต่ิอไปอ่กวัารื่ะหุ้นึ�ง

 การลงมติุ: 
วัารื่ะน่�ติ�องผู่้านมีติิอนุมัีติิด�วัยคะแนนเส่ยงข�างมีากของผู้้�ถื่อหุุ้�นท่ี่�มีาปรื่ะชิุมีแล็ะออกเส่ยงล็งคะแนน	โดย
ไม่ีนับผู้้�ท่ี่�งดออกเส่ยงเป็นฐานในการื่นับคะแนน	โดยผู้้�ถ่ือหุุ้�นพิจำารื่ณาเล่็อกตัิ�งกรื่รื่มีการื่บรื่ิษััที่เป็น 
รื่ายบุคคล็	โดยผู้้�ถ่ือหุุ้�นม่ีคะแนนเส่ยงหุ้นึ�งหุุ้�นต่ิอหุ้นึ�งเส่ยง	(1	share,	1	vote)
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วัาระทีี่� 7: พิจารณาอนุมัติุค่าตุอบแที่นคณะกรรมการและโบนัสประจำาปี 2565

 ข้�อเท็ี่จจริงและเหัตุุผู้ล:
ติามีมีาติรื่า	90	แหุ่้งพรื่ะรื่าชิบัญญัติิบริื่ษััที่มีหุ้าชินจำำากัด	พ.ศ.	2535	(รื่วัมีทัี่�งท่ี่�ม่ีการื่แก�ไขเพิ�มีเติิมี)	แล็ะ 
ข�อบังคับบริื่ษััที่	ข�อ	23	ได�กำาหุ้นดว่ัา	กรื่รื่มีการื่ม่ีสิที่ธิัได�รัื่บค่าติอบแที่นจำากบริื่ษััที่ฯ	ในร้ื่ปของเงินรื่างวััล็
เบ่�ยปรื่ะชุิมี	บำาเหุ้น็จำ	โบนัส	เบ่�ยเล่็�ยง	แล็ะสวััสดิการื่ต่ิาง	ๆ 	ติามีรื่ะเบ่ยบของบริื่ษััที่หุ้ร่ื่อผู้ล็ปรื่ะโยชิน์ติอบแที่น 
ในลั็กษัณะอ่�น	 ติามีข�อบังคับของบริื่ษััที่ฯ	หุ้ร่ื่อติามีท่ี่�ท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นจำะพิจำารื่ณาแล็ะล็งมีติิด�วัย 
คะแนนเส่ยงไม่ีน�อยกว่ัาสองในสามี	(2/3)	ของจำำานวันเส่ยงทัี่�งหุ้มีดของผู้้�ถ่ือหุุ้�นซึ�งมีาปรื่ะชุิมี

คณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่น	ม่ีหุ้น�าท่ี่�กำาหุ้นดร้ื่ปแบบแล็ะหุ้ลั็กเกณฑ์์การื่จ่ำายค่าติอบแที่น
เพ่�อเสนอต่ิอคณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่	 เพ่�อใหุ้�คณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่พิจำารื่ณาแล็ะเสนอต่ิอท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�น 
ต่ิอไป	ในการื่พิจำารื่ณาค่าติอบแที่นของ	บริื่ษััที่ฯ	สำาหุ้รัื่บปี	2564	คณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่น 
ได�เปร่ื่ยบเท่ี่ยบกับข�อม้ีล็การื่จ่ำายผู้ล็ติอบแที่นของบริื่ษััที่จำดที่ะเบ่ยนอ่�นๆ	ในกลุ่็มีธุัรื่กิจำเด่ยวักัน	ภารื่กิจำแล็ะ
หุ้น�าท่ี่�ควัามีรัื่บผิู้ดชิอบของคณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่	ปรื่ะกอบกับแนวัปฏิบัติิท่ี่�ผู่้านมีาของบริื่ษััที่ฯ	

จึำงเห็ุ้นสมีควัรื่ใหุ้�นำาเสนอต่ิอคณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่	เพ่�อพิจำารื่ณาเสนอต่ิอท่ี่�ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถื่อหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	
2565	ใหุ้�พิจำารื่ณาอนุมัีติิค่าติอบแที่นกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่แล็ะกรื่รื่มีการื่ชุิดย่อย	แล็ะโบนัสกรื่รื่มีการื่ปรื่ะจำำาปี	
2565	รื่วัมีทัี่�งสิ�นไม่ีเกิน	13,165,000	บาที่	ดังน่�

1.	 ค่าติอบแที่นปรื่ะจำำาปี	2565:	พิจำารื่ณาจำากผู้ล็การื่ดำาเนินงานของบริื่ษััที่ฯ	โดยปัจำจุำบันม่ีกรื่รื่มีการื่รื่วัมี	
12	คน	เห็ุ้นควัรื่จ่ำายค่าติอบแที่นปรื่ะจำำาใหุ้�กรื่รื่มีการื่	จำำานวันไม่ีเกิน	5,965,000	บาที่

2.	 โบนัสกรื่รื่มีการื่ปี	2565:	โดยพิจำารื่ณาจำากผู้ล็การื่ดำาเนินงานในปี	2564	คณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะ
กำาหุ้นดค่าติอบแที่นได�พิจำารื่ณาเห็ุ้นควัรื่ใหุ้�บริื่ษััที่ฯ	ติอบแที่นกรื่รื่มีการื่ด�วัยโบนัสปรื่ะจำำาปี	จำำานวัน 
ไม่ีเกิน	7,200,000	บาที่

3.	 ผู้ล็ปรื่ะโยชิน์อ่�นใด	นอกเหุ้น่อจำากสวััสดิการื่ท่ี่�กำาหุ้นดไวั�ในข�อบังคับบริื่ษััที่ฯ:	ไม่ีม่ี

ทัี่�งน่�	ติารื่างแสดงรื่ายล็ะเอ่ยดของค่าติอบแที่นแล็ะโบนัสกรื่รื่มีการื่รื่ายบุคคล็	ดังท่ี่�ปรื่ากฏในสิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	5

ควัามเห็ันคณะกรรมการ: 
คณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่เห็ุ้นชิอบติามีท่ี่�คณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่นได�พิจำารื่ณากลั็�นกรื่อง
แล็�วั	 จึำงเห็ุ้นสมีควัรื่เสนอใหุ้�ท่ี่�ปรื่ะชิุมีสามีัญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	 2565	 พิจำารื่ณาอนุมัีติิค่าติอบแที่น 
กรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่แล็ะกรื่รื่มีการื่ชุิดย่อย	แล็ะโบนัสกรื่รื่มีการื่ปรื่ะจำำาปี	2565	เป็นจำำานวันรื่วัมีไม่ีเกิน	13,165,000	บาที่ 
ดังรื่ายล็ะเอ่ยดข�างติ�นแล็ะสิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	5	ทุี่กปรื่ะการื่

การลงมติุ: 
วัารื่ะน่�ติ�องได�รัื่บการื่อนุมัีติิด�วัยคะแนนเส่ยงไม่ีน�อยกว่ัาสองในสามี	(2/3)	ของจำำานวันเส่ยงทัี่�งหุ้มีดของ 
ผู้้�ถ่ือหุุ้�นท่ี่�มีาปรื่ะชุิมี	โดยนับผู้้�ท่ี่�งดออกเส่ยงเป็นฐานในการื่นับคะแนน
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วัาระทีี่� 8: พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถื�ามี)

ข้�อเท็ี่จจริงและเหัตุุผู้ล: 
มีาติรื่า	105	วัรื่รื่คสอง	แหุ่้งพรื่ะรื่าชิบัญญัติิบริื่ษััที่มีหุ้าชินจำำากัด	พ.ศ.	2535	(รื่วัมีทัี่�งท่ี่�ม่ีการื่แก�ไขเพิ�มีเติิมี)	
ซึ�งกำาหุ้นดว่ัา	เม่ี�อท่ี่�ปรื่ะชุิมีพิจำารื่ณาเร่ื่�องอ่�นๆ	นอกเหุ้น่อจำากท่ี่�กำาหุ้นดไวั�ในหุ้นังส่อนัดปรื่ะชุิมี	หุ้ากผู้้�ถ่ือหุุ้�น
ซึ�งม่ีหุุ้�นนับรื่วัมีกันได�	ไม่ีน�อยกว่ัาหุ้นึ�งในสามี	(1/3)	ของจำำานวันหุุ้�นท่ี่�จำำาหุ้น่ายได�ทัี่�งหุ้มีด	จำะขอใหุ้�ท่ี่�ปรื่ะชุิมี
พิจำารื่ณาเร่ื่�องอ่�นนอกจำากท่ี่�กำาหุ้นดไวั�ก็ได�
 
ควัามเห็ันคณะกรรมการ: 
เห็ุ้นควัรื่ใหุ้�เปิดวัารื่ะน่�ไวั�เพ่�อใหุ้�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นได�ซักถืามี	แล็ะ/หุ้ร่ื่อ	แสดงควัามีคิดเห็ุ้นในเร่ื่�องติ่างๆ	โดยไม่ีม่ี 
การื่ล็งมีติิ	ทัี่�งน่�หุ้ากผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะสงค์จำะเปิดการื่พิจำารื่ณาแล็ะล็งมีติิ	จำะติ�องเข�าหุ้ลั็กเกณฑ์์แล็ะเง่�อนไขของ
กฎหุ้มีายติามีมีาติรื่า	105	วัรื่รื่คสองท่ี่�กล่็าวัข�างติ�น
 
ข้�อม้ลสำาหัรับผู้้�ถืือหุั�น
(1)	 บริื่ษััที่ฯ	กำาหุ้นดรื่ายช่ิ�อผู้้�ถ่ือหุุ้�นท่ี่�ม่ีสิที่ธิัเข�าปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2565	(Record	Date)	ใน

วัันท่ี่�	3	ม่ีนาคมี	2565

(2)	 บริื่ษััที่ฯ	ได�เปิดโอกาสใหุ้�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นเสนอเร่ื่�องเพ่�อบรื่รื่จุำเป็นวัารื่ะการื่ปรื่ะชุิมี	แล็ะเสนอช่ิ�อบุคคล็เพ่�อ
พิจำารื่ณาเข�ารัื่บการื่เล่็อกตัิ�งเป็นกรื่รื่มีการื่เปน็การื่ล่็วังหุ้น�า	สำาหุ้รื่บัการื่ปรื่ะชิมุีสามีญัผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	
2565	รื่ะหุ้ว่ัางวัันท่ี่�	1	ตุิล็าคมี	2564	ถึืงวัันท่ี่�	31	ธัันวัาคมี	2564	โดยเผู้ยแพร่ื่ใหุ้�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นที่รื่าบผู่้าน
รื่ะบบข่าวัอิเล็็กที่รื่อนิกส์ของติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์แหุ่้งปรื่ะเที่ศไที่ยแล็ะเว็ับไซต์ิของบริื่ษััที่ฯ	 ซึ�งเม่ี�อ 
ครื่บกำาหุ้นดดังกล่็าวั	ปรื่ากฏว่ัาไม่ีม่ีผู้้�ถ่ือหุุ้�นเสนอเร่ื่�องเพ่�อบรื่รื่จุำเป็นวัารื่ะการื่ปรื่ะชุิมีหุ้ร่ื่อเสนอช่ิ�อ
บุคคล็เพ่�อพิจำารื่ณาเข�ารัื่บการื่เล่็อกตัิ�งเป็นกรื่รื่มีการื่	แต่ิอย่างใด

(3)	 ผู้้�ถ่ือหุุ้�นท่ี่�ปรื่ะสงค์จำะเข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมีด�วัยตินเอง	หุ้ร่ื่อมีอบฉัันที่ะใหุ้�ผู้้�อ่�นเข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมี	สำาหุ้รัื่บ 
การื่ปรื่ะชิุมีสามีัญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2565	ผู้่านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์	 ท่ี่านสามีารื่ถืล็งที่ะเบ่ยน 
ได�ด�วัยตินเอง	ติามีวิัธ่ัการื่ล็งที่ะเบ่ยนเข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2564	สิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	10	หุ้ร่ื่อ 
หุ้ากท่ี่านไม่ีสะดวักล็งที่ะเบ่ยนผู่้านรื่ะบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting	ด�วัยตินเองแล็ะม่ี 
ควัามีปรื่ะสงค์ใหุ้�ที่างบริื่ษััที่ฯ	เป็นผู้้�ล็งที่ะเบ่ยนการื่เข�าร่ื่วัมีใหุ้�ท่ี่าน	บริื่ษััที่ฯ	ขอใหุ้�ท่ี่านโปรื่ดจัำดส่ง	 
แบบแจำ�งควัามีปรื่ะสงค์เข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นผู่้านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์	 (e-AGM	ครัื่�งท่ี่�	19/2565)	 
สิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	11	ท่ี่�กรื่อกข�อม้ีล็ใหุ้�ครื่บถื�วันแล็ะล็งนามีเร่ื่ยบรื่�อยแล็�วั	พรื่�อมีแนบเอกสารื่ย่นยนัตัิวัติน	
ติามีท่ี่�กำาหุ้นดไวั�ในเอกสารื่แล็ะหุ้ลั็กฐานท่ี่�ใชิ�ในการื่แสดงสิที่ธิัเข�าปรื่ะชุิมีผู่้านส่�ออิเล็็กที่รื่อนิกส์	(e-AGM)	 
(สิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	7)	เพ่�อใชิ�ในการื่ติรื่วัจำสอบสิที่ธิัในการื่เข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมี	แล็ะจัำดส่งเอกสารื่ดังกล่็าวัมีาใหุ้�
ถึืงบริื่ษััที่ฯ	ภายในวัันท่ี่�	5	เมีษัายน	2565	ผู่้านช่ิองที่างต่ิอไปน่�

1)	 อ่เมีล็:	 CompanySecretary@thaiopticalgroup.com	หุ้ร่ื่อ
2)	 ไปรื่ษัณ่ย์:	 บริื่ษััที่	ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป	จำำากัด	(มีหุ้าชิน)	สำานักเล็ขานุการื่บริื่ษััที่	
เล็ขท่ี่�	15/5	หุ้ม่้ี	6	ถืนนบางบัวัที่อง-สุพรื่รื่ณบุร่ื่	ติำาบล็ล็ะหุ้ารื่	อำาเภอบางบัวัที่อง	นนที่บุร่ื่	11110
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(4)	 หุ้ากท่ี่านผู้้�ถ่ือหุุ้�นไม่ีสามีารื่ถืเข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมีผู่้านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์ได�ด�วัยตินเอง	โปรื่ดมีอบฉัันที่ะ 
ใหุ้�แก่ผู้้�อ่�นเข�าปรื่ะชุิมีแล็ะออกเส่ยงแที่นติน	 โดยใชิ�หุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะแบบ	 ก.	 หุ้ร่ื่อแบบ	 ข.	 
แบบใดแบบหุ้นึ�งเท่ี่านั�น	รื่ายล็ะเอ่ยดหุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะปรื่ากฏติามีสิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	8	นอกจำากน่�ท่ี่านผู้้�ถ่ือหุุ้�น 
สามีารื่ถืมีอบฉัันที่ะใหุ้�กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะของบริื่ษััที่ฯ	(ท่ี่�ไม่ีม่ีส่วันได�เส่ยในวัารื่ะเล่็อกตัิ�งกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่)	
ท่ี่านใดท่ี่านหุ้นึ�ง	เข�าปรื่ะชิมุีแล็ะออกเส่ยงแที่นตินได�	โดยใชิ�หุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะแบบ	ข.	กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ
ท่ี่านดังกล่็าวัจำะล็งมีติิในแต่ิล็ะวัารื่ะติามีท่ี่�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นกำาหุ้นดไวั�ในหุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะ	กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะของ 
บริื่ษััที่ฯ	ซึ�งเป็นกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ผู้้�ไม่ีม่ีส่วันได�เส่ยในวัารื่ะพิจำารื่ณาเล่็อกตัิ�งกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ในการื่ปรื่ะชิมุี
ครัื่�งน่�	ดังน่�	

1)	 นายบรื่รื่จำง	จิำติต์ิแจำ�ง	หุ้ร่ื่อ
2)	 รื่ศ.	ดรื่.วิัชิา	จิำวัาลั็ย

ทัี่�งน่�	 รื่ายล็ะเอ่ยดแล็ะคุณสมีบัติิของกรื่รื่มีการื่อิสรื่ะท่ี่�เสนอใหุ้�เป็นผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะของผู้้�ถ่ือหุุ้�น	 
ดังปรื่ากฏในสิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	9

(5)	 สำาหุ้รัื่บการื่ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2565	ผู่้านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์	บริื่ษััที่ฯ	จำะใชิ�การื่ล็งที่ะเบ่ยน
เข�าร่ื่วัมีปรื่ะชิมุี	การื่ถืามีคำาถืามี	การื่ออกเส่ยงล็งคะแนนแล็ะการื่นบัคะแนนเส่ยงผู่้านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์	
(e-Shareholder	Meeting)	 เพ่ยงร้ื่ปแบบเด่ยวัเท่ี่านั�น	โดยไม่ีม่ีการื่จำัดเติร่ื่ยมีสถืานท่ี่�/หุ้�องปรื่ะชิุมี 
เพ่�อรัื่บรื่องผู้้�ถ่ือหุุ้�นแต่ิอย่างใด

(6)	 เพ่�อใหุ้�การื่ล็งที่ะเบ่ยนเข�าร่ื่วัมีการื่ปรื่ะชิมุีสามีญัผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2565	เป็นไปด�วัยควัามีสะดวักรื่วัดเร็ื่วั
แล็ะเร่ื่ยบรื่�อย	รื่ะบบจำะเปดิใหุ้�ท่ี่านเข�าส่้รื่ะบบ	(log-in)	ล็ว่ังหุ้น�าเป็นเวัล็า	1	ชัิ�วัโมีงก่อนเริื่�มีการื่ปรื่ะชุิมี	
ค่อ	ตัิ�งแต่ิเวัล็า	09:00	น.	อย่างไรื่ก็ติามี	การื่ถ่ืายที่อดการื่ปรื่ะชุิมีจำะเริื่�มีในเวัล็า	10:00	น.	เท่ี่านั�น	แล็ะ
ขอใหุ้�ท่ี่านผู้้�ถ่ือหุุ้�น	โปรื่ดศกึษัาวิัธ่ัการื่ล็งที่ะเบ่ยนเข�าร่ื่วัมีปรื่ะชิมุีสามีญัผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2564,	วัธ่ิัการื่
ถืามีคำาถืามีรื่ะหุ้วั่างการื่ปรื่ะชิุมี	แล็ะวัิธ่ัการื่ออกเส่ยงล็งคะแนนผู้่านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์	 (e-AGM)	 
ดังท่ี่�ปรื่ากฏในสิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	10	โดยล็ะเอ่ยด

(7)	 	หุ้ากที่า่นม่ีข�อสงสัยหุ้ร่ื่อปรื่ะสบปัญหุ้าในการื่ใชิ�งานรื่ะบบปรื่ะการื่ใด	กรุื่ณาติิดต่ิอบริื่ษััที่ติามีช่ิองที่าง
ดังต่ิอไปน่�	

1)	 อ่เมีล็:	 companysecretary@thaiopticalgroup.com
2)	 Line	ID:	 comsectog

(8)	 บริื่ษััที่ฯ	จำะดำาเนินการื่ปรื่ะชิุมีติามีข�อบังคับบริื่ษััที่ท่ี่�เก่�ยวัข�องกับการื่ปรื่ะชิุมีผู้้�ถ่ือหุุ้�น	รื่ายล็ะเอ่ยด
ปรื่ากฏติามีสิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	6

(9)	 ท่ี่านผู้้�ถื่อหุุ้�นสามีารื่ถืส่งคำาถืามีล่็วังหุ้น�าเพ่�อสอบถืามีข�อม้ีล็เก่�ยวักับวัารื่ะการื่ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�น
ปรื่ะจำำาปี	2565	โดยส่งคำาถืามีมีายังบริื่ษััที่ฯ	ภายในวัันท่ี่�	5	เมีษัายน	2565	ผู่้านช่ิองที่างดังน่�

1)	 อ่เมีล็:	 companysecretary@thaiopticalgroup.com
2)	 Line	ID:	 comsectog
3)	 ไปรื่ษัณ่ย์:	 บริื่ษััที่	ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป	จำำากัด	(มีหุ้าชิน)	สำานักเล็ขานุการื่บริื่ษััที่	
เล็ขท่ี่�	15/5	หุ้ม่้ี	6	ถืนนบางบัวัที่อง-สุพรื่รื่ณบุร่ื่	ติำาบล็ล็ะหุ้ารื่	อำาเภอบางบัวัที่อง	นนที่บุร่ื่	11110



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 13

	 จึำงขอเร่ื่ยนเชิิญท่ี่านผู้้�ถ่ือหุุ้�นโปรื่ดเข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมีผู่้านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์	โดยม่ี	บริื่ษััที่	ดิจิำทัี่ล็	แอคเซส	แพล็ติฟอร์ื่มี	จำำากัด 
(DAP	e-Shareholder	Meeting)	 ซึ�งเป็นบริื่ษััที่ย่อยของติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์แหุ่้งปรื่ะเที่ศไที่ย	เป็นผู้้�ใหุ้�บริื่การื่ด�านรื่ะบบจัำดการื่
ปรื่ะชุิมี	ติามีกำาหุ้นดวััน		เวัล็า		แล็ะวิัธ่ัการื่ดังกล่็าวั	โดยเป็นการื่ปรื่ะชุิมีผู่้านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์เท่ี่านั�น	แล็ะจำะไม่ีม่ีการื่จัำดเติร่ื่ยมี
สถืานท่ี่�/	หุ้�องปรื่ะชุิมีสำาหุ้รัื่บรื่องรัื่บผู้้�ถ่ือหุุ้�น	แต่ิอย่างใด

	 จึำงเร่ื่ยนมีาเพ่�อโปรื่ดที่รื่าบ

ขอแสดงควัามีนับถ่ือ

_____________________

(ดรื่.สว่ัาง		ปรื่ะจัำกษ์ัธัรื่รื่มี)
ปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่

หุ้มีายเหุ้ตุิ:	 ท่ี่านผู้้�ถ่ือหุุ้�นสามีารื่ถืเร่ื่ยกด้หุ้นังส่อเชิิญปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นพรื่�อมีเอกสารื่ปรื่ะกอบหุ้นังส่อเชิิญปรื่ะชุิมีได�ที่างเว็ับไซต์ิของ 
บริื่ษััที่ฯ	ท่ี่�	www.thaiopticalgroup.com	ได�ตัิ�งแต่ิวัันท่ี่�	1	ม่ีนาคมี	2565	เป็นติ�นไป
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รายงานการประชุุมวัิสามัญผู้้�ถืือหัุ�น ครั�งที่ี� 1/2564 ผู้่านระบบอิเล็กที่รอนิกส์
บริษัที่  ไที่ยออพตุิคอล กรุ�ป  จำากัดี (มหัาชุน)

วัันที่ี� 16 มิถืุนายน 2564 เวัลา 10:00 - 11:00 น.
ถื่ายที่อดีจากหั�องออพตุิคแกลเลอรี� บริษัที่ อุตุสาหักรรมแวั่นตุาไที่ย จำากัดี หัรือ TOC (บริษัที่ย่อย)

กรรมการทีี่�เข้�าประชุุม
1	 ดรื่.	สว่ัาง	 ปรื่ะจัำกษ์ัธัรื่รื่มี	 ปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่	
2	 นายสิงห์ุ้	 ตัิงทัี่ติสวััสดิ�	 กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ	/	ปรื่ะธัานคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ
3	 นายไพรัื่ชิ	 เมีฆอาภรื่ณ์	 กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ	/	ปรื่ะธัานคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่น
4	 นายบรื่รื่จำง	 จิำติต์ิแจำ�ง	 กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ	/	ปรื่ะธัานคณะกรื่รื่มีการื่กล็ยุที่ธ์ัธุัรื่กิจำ
5	 นายเดวิัด	แอนด้รื่ว์ั	ครื่อส	 กรื่รื่มีการื่ท่ี่�ไม่ีได�เป็นผู้้�บริื่หุ้ารื่
6	 นายสาโรื่จำน์		 ปรื่ะจัำกษ์ัธัรื่รื่มี	 กรื่รื่มีการื่ท่ี่�ไม่ีได�เป็นผู้้�บริื่หุ้ารื่
7	 นางพรื่พรื่รื่ณ	 โติ�ะติรื่ะก้ล็	 กรื่รื่มีการื่ท่ี่�ไม่ีได�เป็นผู้้�บริื่หุ้ารื่
8	 นางสาวัวิัจิำติต์ิ	 ที่ว่ัปร่ื่ชิาชิาติิ	 กรื่รื่มีการื่ท่ี่�ไม่ีได�เป็นผู้้�บริื่หุ้ารื่
9	 นายธัรื่ณ์	 ปรื่ะจัำกษ์ัธัรื่รื่มี	 กรื่รื่มีการื่บริื่หุ้ารื่	/	ปรื่ะธัานเจำ�าหุ้น�าท่ี่�บริื่หุ้ารื่	(CEO)
10	นางอมีล็รัื่ติน์	 ปรื่ะจัำกษ์ัธัรื่รื่มี	 กรื่รื่มีการื่บริื่หุ้ารื่	/	รื่องปรื่ะธัานเจำ�าหุ้น�าท่ี่�บริื่หุ้ารื่สายงานบริื่หุ้ารื่	(CAO)

กรรมการทีี่�ลาประชุุม
1	 รื่ศ.ดรื่.วิัชิา	 จิำวัาลั็ย	 กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ
2	 นายพอล็		ไบรื่อัน	 ฟัสซ่	 กรื่รื่มีการื่ท่ี่�ไม่ีได�เป็นผู้้�บริื่หุ้ารื่

ผู้้�เข้�าร่วัมประชุุม
1	 นายชัิยวััฒิน์	 จิำติติิคุณ	 รื่องปรื่ะธัานเจำ�าหุ้น�าท่ี่�บริื่หุ้ารื่สายงานปฏิบัติิการื่	(COO)
2	 นางสาวัจิำรื่สุดา	 สำาเภาที่อง	 รื่องปรื่ะธัานเจำ�าหุ้น�าท่ี่�บริื่หุ้ารื่สายงานบัญช่ิ	แล็ะการื่เงิน	(CFO)
3	 นางสาวัสุปัฏบ์	 ควัรื่ปรื่ะดิษัฐ์	 เล็ขานุการื่บริื่ษััที่
4	 นางสาวันุชิจำริื่นที่ร์ื่	 บุญเสริื่มีสุข	 ผู้้�ชิำานาญการื่	สำานักติรื่วัจำสอบภายใน
5	 นางสริื่นดา	 หิุ้รัื่ญปรื่ะเสริื่ฐวุัฒิิ	 ผู้้�สอบบัญช่ิจำากบริื่ษััที่	สำานักงาน	อ่วัาย	จำำากัด
6	 นางสาวัจิำนตินา		 อัมีพรื่พะงา		 ผู้้�สอบบัญช่ิจำากบริื่ษััที่	สำานักงาน	อ่วัาย	จำำากัด
7	 นายสุวักรื่ม์ี	 เอ่�ยมีดิล็ก	 ท่ี่�ปรึื่กษัากฎหุ้มีาย
8	 นายนพดล็	 ปกรื่ณ์นิมิีติด่	 ตัิวัแที่นจำากสมีาคมีส่งเสริื่มีผู้้�ล็งทุี่นไที่ย
9	 นางสาวัศิริื่พรื่	 ผู้ล็อวัยพรื่	 ตัิวัแที่นผู้้�ถ่ือหุุ้�นท่ี่�มีาสังเกติการื่ณ์รื่ะหุ้ว่ัางการื่ล็งคะแนน

(สิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	1)
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เริื่�มีการื่ปรื่ะชุิมี	ณ	เวัล็า	10:00	น.

	 ดรื่.สว่ัาง	ปรื่ะจัำกษ์ัธัรื่รื่มี	ปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่แล็ะปรื่ะธัานในท่ี่�ปรื่ะชุิมี	(“ปรื่ะธัาน”)	กล่็าวัติ�อนรัื่บ	แล็ะขอบคุณ
ผู้้�ถ่ือหุุ้�นแล็ะทุี่กท่ี่านท่ี่�สล็ะเวัล็าอันม่ีค่ามีาร่ื่วัมีปรื่ะชุิมี	พรื่�อมีทัี่�งได�แจำ�งจำำานวันผู้้�ถ่ือหุุ้�นแล็ะผู้้�มีอบฉัันที่ะท่ี่�เข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมี	ดังน่�

จำานวันผู้้�ถืือหุั�น

จำำานวันหุุ้�นทัี่�งหุ้มีด 474,318,000

จำำานวันรื่าย จำำานวันหุุ้�น

ปรื่ะชุิมี	Online 28 121,968,880

ปรื่ะชุิมี	Physical 0 0

Proxy 27 239,088,731

รื่วัมี 55 361,057,611

จำำานวันหุุ้�นทัี่�งหุ้มีดท่ี่�ติ�องการื่เพ่�อเปิดองค์ปรื่ะชุิมี 25 158,106,000

	 ติามีข�อบังคับของบริื่ษััที่	ข�อ	39	ในการื่ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นติ�องม่ีผู้้�ถ่ือหุุ้�นแล็ะผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะจำากผู้้�ถ่ือหุุ้�นมีาเข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมี
ไม่ีน�อยกว่ัา	25	คน	แล็ะติ�องม่ีหุุ้�นนับรื่วัมีกันได�ไม่ีน�อยกว่ัา	1	ใน	3	ของจำำานวันหุุ้�นท่ี่�จำำาหุ้น่ายแล็�วัทัี่�งหุ้มีดของบริื่ษััที่ซึ�งม่ีจำำานวัน
รื่วัมี	474,318,000	หุุ้�น	คิดเป็นจำำานวันไม่ีน�อยกว่ัา	158,106,000	หุุ้�น	จึำงจำะครื่บเป็นองค์ปรื่ะชุิมี

	 ติามีสดัส่วันจำำานวันหุุ้�นข�างติ�น	ถ่ือว่ัาการื่ปรื่ะชิมุีในน่�ครื่บองคป์รื่ะชุิมี	ดรื่.สวัา่ง	ปรื่ะจัำกษ์ัธัรื่รื่มี	ปรื่ะธัานท่ี่�ปรื่ะชิมุีจึำงกล่็าวั
เปิดการื่ปรื่ะชุิมี	แล็ะมีอบหุ้มีายใหุ้�นางสาวัสุปัฏบ์	ควัรื่ปรื่ะดิษัฐ์	เล็ขานุการื่บริื่ษััที่เป็นผู้้�ดำาเนินการื่ปรื่ะชุิมีในวัันน่�

	 เพ่�อใหุ้�ร้ื่ปแบบในการื่ปรื่ะชุิมีแล็ะวิัธ่ัการื่ดำาเนินการื่ปรื่ะชุิมีนั�นเป็นไปติามีข�อบังคับของบริื่ษััที่แล็ะรื่ะเบ่ยบวัารื่ะ
ท่ี่�กำาหุ้นดไวั�ในหุ้นังส่อเชิิญปรื่ะชุิมีว่ัา	บริื่ษััที่ได�แจำ�งรื่ายล็ะเอ่ยดต่ิางๆ	อันเก่�ยวัข�องกับการื่จัำดปรื่ะชุิมีวิัสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นในครัื่�งน่�
ใหุ้�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นที่รื่าบด�วัย	3	วิัธ่ัดังน่�

1)	 ส่งหุ้นังส่อเชิิญปรื่ะชุิมีที่างจำดหุ้มีายล็งที่ะเบ่ยนไปยังผู้้�ถ่ือหุุ้�นทุี่กท่ี่าน
2)	 ล็งปรื่ะกาศโฆษัณาการื่ปรื่ะชุิมีวิัสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นในหุ้นังส่อพิมีพ์รื่ายวัันแล็ะ
3)	 ส่งข�อควัามีสารื่สนเที่ศเก่�ยวักับการื่จำดัปรื่ะชิมุีวิัสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นไปยงัรื่ะบบจำดหุ้มีายอิเล็็กที่รื่อนกิส์ของติล็าดหุ้ล็กัที่รัื่พย์

แล็ะเว็ับไซต์ิของบริื่ษััที่

	 ติามีพรื่ะรื่าชิบัญญัติิบริื่ษััที่มีหุ้าชินจำำากัด	มีาติรื่า	33	กำาหุ้นดว่ัา	“ในการื่ออกเส่ยงล็งคะแนนของผู้้�ถ่ือหุุ้�น	หุุ้�นแต่ิล็ะหุุ้�น
ม่ีคะแนนเส่ยงหุ้นึ�งเส่ยง	แล็ะการื่ล็งคะแนนเส่ยงใหุ้�กรื่ะที่ำาอย่างเปิดเผู้ย	เวั�นแต่ิม่ีผู้้�ถ่ือหุุ้�นอย่างน�อย	5	คน	รื่�องขอใหุ้�ท่ี่�ปรื่ะชุิมี 
ล็งมีติิโดยวิัธ่ัอ่�น”	อย่างไรื่ก็ด่	 เน่�องด�วัยสถืานการื่ณ์การื่แพร่ื่รื่ะบาดของเช่ิ�อไวัรัื่ส	COVID-19	บริื่ษััที่ได�ปฏิบัติิติามีปรื่ะกาศจำาก
ที่างภาครื่ัฐ	 ท่ี่�สนับสนุนใหุ้�ม่ีการื่จำัดปรื่ะชุิมีผู่้านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์	 โดยใหุ้�ปฏิบัติิติามีพรื่ะรื่าชิกำาหุ้นดวั่าด�วัยการื่ปรื่ะชิุมีผู่้าน 
ส่�ออิเล็็กที่รื่อนิกส์	พ.ศ.	2563		ปรื่ะกาศไวั�	ณ	วัันท่ี่�	18	เมีษัายน	2563	

	 บริื่ษััที่	จึำงได�นำารื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์เข�ามีาใชิ�จัำดการื่ปรื่ะชุิมีเพ่�ออำานวัยควัามีสะดวักในการื่ล็งที่ะเบ่ยน	การื่นับคะแนนเส่ยง 
ติล็อดจำนใชิ�รื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์ดังกล่็าวั	ในการื่จัำดเก็บข�อม้ีล็	การื่ล็งคะแนนเส่ยงในการื่ปรื่ะชุิมีแต่ิล็ะวัารื่ะอย่างเป็นรื่ะบบ 
แล็ะสามีารื่ถืติรื่วัจำสอบได�	จำงึขอใหุ้�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นทุี่กท่ี่านล็งคะแนนเส่ยงผู่้านรื่ะบบอเิล็็กที่รื่อนกิส์	ซึ�งที่างบรื่ษัิัที่ได�จัำดส่งค่้ม่ีอการื่ใชิ�งาน
โดยล็ะเอ่ยดใหุ้�แก่ผู้้�ถ่ือหุุ้�นล่็วังหุ้น�าแล็�วั
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	 เพ่�อใหุ้�การื่ปรื่ะชุิมีเป็นไปติามีหุ้ลั็กการื่กำากับด้แล็กิจำการื่ท่ี่�ด่	บริื่ษััที่แจำ�งวิัธ่ัการื่ล็งคะแนนเส่ยงใหุ้�ท่ี่�ปรื่ะชุิมีที่รื่าบดังน่�	
ขั�นแรื่กใหุ้�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นเปิดรื่ะบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting	แล็ะกดท่ี่�ปุ่มี	“ล็งคะแนน”	จำากนั�นเล่็อกล็งคะแนนในแต่ิล็ะวัารื่ะ
โดยการื่ล็งคะแนนม่ีใหุ้�เล่็อกตัิวัเล่็อก	ได�แก่	“เห็ุ้นด�วัย”	“ไม่ีเห็ุ้นด�วัย”	แล็ะ	“งดออกเส่ยง”	กรื่ณ่ปรื่ะสงค์จำะล็งคะแนน	 
“ไม่ีเห็ุ้นด�วัย”	/	“งดออกเส่ยง”	ใหุ้�กดปุ่มีดังกล่็าวั	เพ่�อล็งคะแนนติามีควัามีปรื่ะสงค์	แล็ะใหุ้�รื่อบริื่ษััที่กล่็าวั	“ปิดการื่ล็งคะแนน”	
โดยผู้้�ถ่ือหุุ้�นสามีารื่ถืกดไอคอน	กรื่าฟส่นำ�าเงิน	หุ้น�ารื่ะเบ่ยบวัารื่ะเพ่�อด้สรุื่ปผู้ล็คะแนน	กรื่ณ่ท่ี่�ผู้้�ถ่ือหุุ้�น	“เห็ุ้นด�วัย”	ใหุ้�กด	“เห็ุ้นด�วัย” 
หุ้ร่ื่อ	ไม่ีติ�องกดสัญลั็กษัณ์ใดๆ	แล็ะรื่อใหุ้�บริื่ษััที่ปรื่ะกาศ	“ปิดการื่ล็งคะแนน”	โดยผู้้�ถ่ือหุุ้�นสามีารื่ถืกดไอคอน	กรื่าฟส่นำ�าเงิน	 
หุ้น�ารื่ะเบ่ยบวัารื่ะเพ่�อด้สรุื่ปผู้ล็คะแนน	เพ่�อด้สรุื่ปผู้ล็คะแนนในวัารื่ะนั�นๆ	

	 การื่ปรื่ะชุิมีในวัันน่�ม่ีรื่ะเบ่ยบการื่ปรื่ะชุิมี	4	วัารื่ะดังต่ิอไปน่�	
วัารื่ะท่ี่�	1	พิจำารื่ณารัื่บรื่องรื่ายงานการื่ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�น	ครัื่�งท่ี่�	18/2564	วัันท่ี่�	8	เมีษัายน	2564
วัารื่ะท่ี่�	2	 พิจำารื่ณาอนุมัีติิแผู้นปรัื่บโครื่งสรื่�างธุัรื่กิจำด�วัยวิัธ่ัการื่โอนกิจำการื่ทัี่�งหุ้มีด	จำากบริื่ษััที่	โพล่็ซัน	จำำากัด	
(“PLS”)	มีายัง	บริื่ษััที่	ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป	จำำากัด	(มีหุ้าชิน)	(“TOG”)
วัารื่ะท่ี่�	3	พิจำารื่ณาแต่ิงตัิ�งผู้้�สอบบัญช่ิเพ่�อที่ำางบการื่เงิน	(ณ	วัันเลิ็กบริื่ษััที่)	แล็ะกำาหุ้นดค่าสอบบัญช่ิ	แล็ะ
วัารื่ะท่ี่�	4	พิจำารื่ณาเร่ื่�องอ่�น	ๆ	(ถื�าม่ี)

	 การื่นับคะแนนในทุี่กวัารื่ะ	จำะถ่ือมีติิเส่ยงข�างมีากเวั�นแต่ิเร่ื่�องท่ี่�กฎหุ้มีายกำาหุ้นดใหุ้�เป็นอย่างอ่�นโดยการื่ล็งคะแนน 
จำะแบ่งเป็น	2	ส่วัน	ค่อ

ส่วันท่ี่�	1	 ได�แก่	วัารื่ะท่ี่�	1	แล็ะ	วัารื่ะท่ี่�	3	
เป็นวัารื่ะล็งมีติิรัื่บรื่องซึ�งจำะติ�องผู่้านการื่อนุมัีติิรัื่บรื่องด�วัยคะแนนเส่ยงข�างมีากของ
จำำานวันเส่ยงทัี่�งหุ้มีดของผู้้�ถ่ือหุุ้�น	ซึ�งมีาปรื่ะชุิมีแล็ะม่ีสิที่ธิั�ออกเส่ยงล็งคะแนน	

ส่วันท่ี่�	2	 ได�แก่		วัารื่ะท่ี่�	2	
ติ�องผู่้านมีติิอนุมัีติิด�วัยคะแนนเส่ยงไม่ีน�อยกว่ัา	3	ใน	4	ของจำำานวันเส่ยงทัี่�งหุ้มีดของผู้้�ถ่ือหุุ้�น
ซึ�งมีาปรื่ะชุิมีแล็ะม่ีสิที่ธิัออกเส่ยงล็งคะแนน

	 นอกจำากน่�แล็�วับริื่ษััที่ได�แจำ�งต่ิอท่ี่�ปรื่ะชุิมีว่ัา	บริื่ษััที่ม่ีการื่บันทึี่กว่ัด่ทัี่ศน์ติล็อดการื่ปรื่ะชุิมี	 ซึ�งผู้้�ถ่ือหุุ้�นสามีารื่ถืเข�ารัื่บชิมี
ได�ในภายหุ้ลั็งการื่ปรื่ะชุิมีผู่้านที่างเว็ับไซต์ิของบริื่ษััที่	www.thaiopticalgroup.com

ระเบียบวัาระที่ี� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุุมสามญัผู้้�ถืือหุั�น ครั�งทีี่� 18 ประจำาปี 2564 เมื�อวัันทีี่� 8 เมษายน 2564

บริื่ษััที่ได�เสนอใหุ้�ท่ี่�ปรื่ะชุิมีพิจำารื่ณารัื่บรื่องรื่ายงานการื่ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�น	ครัื่�งท่ี่�	18	ปรื่ะจำำาปี	2564
ซึ�งปรื่ะชุิมีเม่ี�อวัันท่ี่�	8	เมีษัายน	2564	โดยได�จัำดที่ำาภายใน	14	วัันนับแต่ิวัันปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�น	แล็ะจัำดส่งรื่ายงาน	
การื่ปรื่ะชุิมีดังกล่็าวัใหุ้�ติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พยแ์หุ่้งปรื่ะเที่ศไที่ย	แล็ะกรื่ะที่รื่วังพาณิชิยต์ิามีท่ี่�กฎหุ้มีายกำาหุ้นด	แล็ะ
ได�ส่งสำาเนาใหุ้�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นพรื่�อมีกับหุ้นังส่อเชิิญปรื่ะชุิมีแล็�วั	

จำากนั�นได�เปิดโอกาสใหุ้�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นเสนอควัามีคิดเห็ุ้นแล็ะสอบถืามีรื่ายล็ะเอ่ยดเก่�ยวักับรื่ายงาน 
การื่ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นดังกล่็าวั	ไม่ีม่ีผู้้�ถ่ือหุุ้�นท่ี่านใดม่ีคำาถืามี	 จึำงได�ขอมีติิจำากท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นพิจำารื่ณา
รัื่บรื่องรื่ายงานการื่ปรื่ะชุิมีดังกล่็าวั	ติามีท่ี่�ได�เสนอ	ไม่ีม่ีผู้้�ถ่ือหุุ้�นถืามีคำาถืามีในวัารื่ะน่�

มตุิที่ี�ประชุุม	 ท่ี่�ปรื่ะชิมุีพิจำารื่ณาแล็�วัมีม่ีติิรัื่บรื่องรื่ายงานการื่ปรื่ะชิมุีสามีญัผู้้�ถ่ือหุุ้�น	ครัื่�งท่ี่�	18	ปรื่ะจำำาปี	2564	
เม่ี�อวัันท่ี่�	8	เมีษัายน	2564	ติามีท่ี่�เสนอด�วัยเส่ยงข�างมีากของจำำานวันผู้้�ถ่ือหุุ้�นท่ี่�เข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมี
แล็ะมีอบฉัันที่ะแล็ะม่ีสิที่ธิัออกเส่ยง

	 ล็งคะแนนดังน่�
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สรุปผู้ลการลงคะแนน วัาระทีี่� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุั�น ครั�งทีี่� 18/2564 
วัันทีี่� 8 เมษายน 2564 (Agenda 1 To approve the minutes from the previous e-AGM 

No. 18/2021, held on April 8, 2021)

รายการ จํานวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละ

เห็ุ้นด�วัย	(Approved) 370,484,011 100.0000

ไม่ีเห็ุ้นด�วัย	(Disapproved) 0 0.0000

งดออกเส่ยง	(Abstained) 0 -

รื่วัมี	(Total) 370,484,011 100.0000

ทัี่�งน่�	เป็นไปติามีควัามีของข�อบังคับบริื่ษััที่ข�อ	42	(1)	แล็ะ	มีาติรื่า	107	แหุ่้งพรื่ะรื่าชิบัญญัติิบริื่ษััที่มีหุ้าชิน	จำำากัด 
พ.ศ.	2535

หุ้มีายเหุ้ตุิ	
ไม่ีม่ีบัติรื่เส่ย	เน่�องจำากเป็นการื่ล็งคะแนนเส่ยงผู่้านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์

ระเบียบวัาระที่ี� 2 พิจารณาอนมัุติุแผู้นปรบัโครงสร�างธัรุกิจดี�วัยวัธีิัการโอนกจิการทัี่�งหัมดี จากบรษัิที่ โพลซัีัน จำากัดี (“PLS”) 
มายัง บริษัที่ ไที่ยออพติุคอล กรุ�ป จำากัดี (มหัาชุน) (“TOG”)

ในวัารื่ะน่�	นายธัรื่ณ์	ปรื่ะจัำกษ์ัธัรื่รื่มี	ปรื่ะธัานเจำ�าหุ้น�าท่ี่�บริื่หุ้ารื่	ได�กล่็าวัรื่ายงานเร่ื่�องแผู้นปรัื่บโครื่งสรื่�างธุัรื่กิจำด�วัย
วิัธ่ัการื่โอนกิจำการื่ทัี่�งหุ้มีด	จำากบริื่ษััที่	โพล่็ซัน	จำำากัด	(“PLS”)	มีายัง	บริื่ษััที่	ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป	จำำากัด	(มีหุ้าชิน) 
(“TOG”)	ดังน่�

เน่�องด�วัยบริื่ษััที่ม่ีแผู้นปรัื่บโครื่งสรื่�างกิจำการื่โดยการื่รัื่บการื่โอนธุัรื่กิจำการื่ผู้ลิ็ติแล็ะจำำาหุ้น่ายเล็นส์ย�อมีส่	 
แล็ะเล็นส์โพล็าไรื่ซ์	ที่รัื่พย์สิน	หุ้น่�สิน	ใบอนุญาติ	สิที่ธิัแล็ะหุ้น�าท่ี่�ทัี่�งหุ้มีดจำาก	บริื่ษััที่	โพล่็ซัน	จำำากัด	(PLS)	
ซึ�งเป็นบริื่ษััที่ยอ่ย	ท่ี่�บริื่ษััที่ถ่ือหุุ้�นอย้ใ่นอัติรื่ารื่�อยล็ะ	99.99	ของหุุ้�นสามัีญท่ี่�จำำาหุ้น่ายได�แล็�วัทัี่�งหุ้มีด	แล็ะเมี่�อ
โอนกจิำการื่ทัี่�งหุ้มีด	ใหุ้�แก่	TOG	แล็�วั	PLS	จำะดำาเนนิการื่จำดที่ะเบ่ยนเลิ็กบริื่ษััที่แล็ะชิำารื่ะบญัช่ิกับกรื่มีพฒัินา
ธุัรื่กิจำการื่ค�า	กรื่ะที่รื่วังพาณิชิย์	เพ่�อใหุ้�เป็นไปติามีหุ้ลั็กเกณฑ์์ของมีาติรื่า	74(ข)(ค)	แล็ะมีาติรื่า	77/1	(8)(ฉั)
แหุ่้งปรื่ะมีวัล็รัื่ษัฎากรื่	ซึ�งจำะได�รัื่บยกเวั�นภาษ่ั	 เงินได�นิติิบุคคล็	แล็ะภาษ่ัม้ีล็ค่าเพิ�มี	รื่วัมีถึืงภาษ่ัท่ี่�เก่�ยวัข�อง	
เช่ิน	ภาษ่ัธุัรื่กิจำเฉัพาะ	แล็ะอากรื่แสติมีป์	 ซึ�งการื่ดำาเนินการื่ดังกล่็าวัจำะช่ิวัยใหุ้�บริื่ษััที่ได�รัื่บปรื่ะโยชิน์จำาก 
การื่ล็ดรื่ายการื่รื่ะหุ้ว่ัางกัน	ล็ดติ�นทุี่น	ล็ดค่าใชิ�จ่ำายท่ี่�ไม่ีจำำาเป็น	ทัี่�งน่�	รื่ายล็ะเอ่ยดปรื่ากฏติามีสารื่สนเที่ศ 
การื่รัื่บซ่�อแล็ะรัื่บโอนกิจำการื่ทัี่�งหุ้มีด	(Entire	business	Transfer)	จำาก	PLS	มีายัง	TOG	ดังสิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	2

ทัี่�งน่�	 ม้ีล็ค่าการื่รัื่บโอนกิจำการื่ทัี่�งหุ้มีดจำะเป็นไปติามีรื่าคายุติิธัรื่รื่มีซึ�งคณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่มีอบหุ้มีายใหุ้�
กรื่รื่มีการื่บริื่หุ้ารื่เป็นผู้้�พิจำารื่ณา	โดยจำ�างผู้้�ปรื่ะเมิีนม้ีล็ค่าที่รัื่พย์สินอิสรื่ะต่ิม้ีล็ค่ายุติิธัรื่รื่มีเพ่�อพิจำารื่ณารื่าคา
รัื่บโอนท่ี่�เหุ้มีาะสมี	โดยใหุ้�คำานึงถึืงผู้ล็ปรื่ะโยชิน์ส้งสุดของบริื่ษััที่แล็ะเป็นไปติามีข�อกฎหุ้มีายท่ี่�เก่�ยวัข�อง	เช่ิน	
พรื่ะรื่าชิบญัญัติิ	หุ้ลั็กที่รัื่พยแ์ล็ะติล็าดหุ้ล็กัที่รัื่พย	์พ.ศ.2535	พรื่ะรื่าชิบญัญัติิบริื่ษััที่มีหุ้าชินจำำากัด	พ.ศ.	2535	
แล็ะปรื่ะมีวัล็รัื่ษัฏากรื่	รื่วัมีถึืงปรื่ะกาศท่ี่�เก่�ยวัข�องของกฏหุ้มีายดังกล่็าวั	 เป็นติ�น	 ทัี่�งน่�	คาดว่ัาธุัรื่กรื่รื่มี 
การื่รัื่บโอนกิจำการื่ทัี่�งหุ้มีดจำะดำาเนินการื่แล็�วัเสร็ื่จำภายในเด่อนธัันวัาคมี	ปี	2564
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เน่�องจำากการื่รัื่บโอนกิจำการื่ทัี่�งหุ้มีดเป็นการื่ปรัื่บโครื่งสรื่�างกลุ่็มีบริื่ษััที่ซึ�งอย้ภ่ายใติ�การื่ควับคมุีเด่ยวักัน	หุ้ร่ื่อ	
Under	Common	Control:	UCC	รื่ายการื่ดังกล่็าวัจึำงไม่ีจัำดเป็นรื่ายการื่ปรื่ะเภที่การื่ได�มีาซึ�งสินที่รัื่พยต์ิามี
ปรื่ะกาศคณะกรื่รื่มีการื่กำากับติล็าดทุี่นท่ี่�	ที่จำ.	20/2551	เร่ื่�องหุ้ลั็กเกณฑ์์ในการื่ที่ำารื่ายการื่ท่ี่�ม่ีนัยสำาคัญท่ี่� 
เข�าข่ายเป็นการื่ได�มีาหุ้ร่ื่อจำำาหุ้น่ายไปซึ�งที่รัื่พย์สิน	 ล็งวัันท่ี่�	 31	 สิงหุ้าคมี	 2551	 แล็ะปรื่ะกาศ 
คณะกรื่รื่มีการื่ติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์แหุ่้งปรื่ะเที่ศไที่ย	เร่ื่�องการื่เปิดเผู้ยข�อม้ีล็แล็ะการื่ปฏิบัติิการื่ของบริื่ษััที่จำดที่ะเบ่ยน 
ในการื่ได�มีาหุ้ร่ื่อจำำาหุ้น่ายไปซึ�งที่รัื่พย์สิน	พ.ศ.	2547	ล็งวัันท่ี่�	29	ตุิล็าคมี	2547	แล็ะไม่ีเป็นการื่ที่ำารื่ายการื่
ท่ี่�เก่�ยวัโยงกัน	ติามีปรื่ะกาศคณะกรื่รื่มีการื่กำากับติล็าดทุี่น	ที่จำ.	21/2551	เร่ื่�องหุ้ลั็กเกณฑ์์ในการื่ที่ำารื่ายการื่
เก่�ยวัโยงกัน	ล็งวัันท่ี่�	31	 สิงหุ้าคมี	2551	แล็ะปรื่ะกาศคณะกรื่รื่มีการื่ติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์ปรื่ะเที่ศไที่ย	 
เร่ื่�องการื่เปิดเผู้ยข�อม้ีล็แล็ะการื่ปฏิบัติิการื่ของบริื่ษััที่จำดที่ะเบ่ยนในรื่ายการื่เก่�ยวัโยงกัน	พ.ศ.	2546	ล็งวัันท่ี่�	
19	พฤศจิำกายน	2546	แต่ิเพ่�อใหุ้�เป็นไปติามีมีาติรื่า	107	(2)	(ข)	แหุ่้งพรื่ะรื่าชิบัญญัติิบริื่ษััที่มีหุ้าชินจำำากัด	พ.ศ.	2535	

ภายหุ้ลั็งการื่รัื่บโอนกิจำการื่ที่�ังหุ้มีด	จำากเดิมีบริื่ษััที่ม่ีโครื่งสรื่�างการื่บริื่หุ้ารื่งานดังน่�	

ก่อนปรัื่บโครื่งสรื่�างกิจำการื่

หุ้ลั็งปรัื่บโครื่งสรื่�างกิจำการื่

การื่เข�าที่ำาธุัรื่กรื่รื่มีการื่รื่บัซ่�อแล็ะรื่บัโอนกจิำการื่ทัี่�งหุ้มีดในครัื่�งน่�	จำะไมีส่่งผู้ล็กรื่ะที่บติอ่ฐานะที่างการื่เงนิแล็ะ
ผู้ล็การื่ดำาเนินงานของบริื่ษััที่อย่างม่ีนัยสำาคัญ	เน่�องจำากเป็นการื่ที่ำาธุัรื่กิจำรื่ะหุ้ว่ัางบริื่ษััที่แล็ะบริื่ษััที่ย่อย	 
ซึ�งบริื่ษััที่ถ่ือหุุ้�นอย้่	99.99%
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คณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่	 เห็ุ้นสมีควัรื่เสนอต่ิอท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นพิจำารื่ณาอนุมัีติิใหุ้�บริื่ษััที่รัื่บโอนกิจำการื่ 
ทัี่�งหุ้มีดของ	PLS	โดยม่ีม้ีล็ค่าการื่รัื่บซ่�อแล็ะรัื่บโอนกิจำการื่ทัี่�งหุ้มีดปรื่ะมีาณ	82	ล็�านบาที่	กำาหุ้นดโดย 
คณะกรื่รื่มีการื่บรื่ิหุ้ารื่ของบรื่ิษััที่	 ดังท่ี่�ปรื่ากฏในหุ้นังส่อแจำ�งมีติิท่ี่�ปรื่ะชิุมีคณะกรื่รื่มีการื่บรื่ิหุ้ารื่ของบรื่ิษััที่	
เร่ื่�องการื่กำาหุ้นดม้ีล็ค่าการื่รัื่บโอนกิจำการื่ทัี่�งหุ้มีดของ	PLS	ล็งวัันท่ี่�	13	พฤษัภาคมี	2564

อย่างไรื่ก็ติามี	 ม้ีล็ค่าดังกล่็าวัสามีารื่ถืปรัื่บเปล่็�ยนได�	ติามีม้ีล็ค่าที่างบัญช่ิของส่วันของผู้้�ถ่ือหุุ้�นของ	PLS 
ท่ี่�อาจำเปล่็�ยนไป	ณ	วัันที่ำาเข�ารื่ายการื่	แล็ะเสนอใหุ้�ท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นมีอบหุ้มีายใหุ้�คณะกรื่รื่มีการื่ของบริื่ษััที่	
คณะกรื่รื่มีการื่บริื่หุ้ารื่	กรื่รื่มีการื่ผู้้�ม่ีอำานาจำกรื่ะที่ำาการื่แที่นบริื่ษััที่	หุ้ร่ื่อบุคคล็ท่ี่�ได�รัื่บมีอบหุ้มีายอำานาจำจำาก
คณะกรื่รื่มีการื่ของบรื่ิษััที่	คณะกรื่รื่มีการื่บรื่ิหุ้ารื่	หุ้ร่ื่อกรื่รื่มีการื่ผู้้�มี่อำานาจำกรื่ะที่ำาการื่แที่นของบรื่ิษััที่ม่ี 
อำานาจำในการื่พิจำารื่ณาอนุมัีติิ	กำาหุ้นดแล็ะ/หุ้ร่ื่อเปล่็�ยนแปล็ง	แก�ไข	รื่ายล็ะเอ่ยดแล็ะเง่�อนไข	ต่ิางๆ	ท่ี่�เก่�ยวัข�อง
กับการื่โอนกิจำการื่ทัี่�งหุ้มีดดังท่ี่�แถืล็งไวั�ข�างติ�น	 เช่ิน	 วัันโอนกิจำการื่	รื่าคา	แล็ะวิัธ่ัการื่ชิำารื่ะค่าติอบแที่น 
ติล็อดจำนการื่เข�า	 เจำรื่จำา	ที่ำาควัามีติกล็ง	แล็ะ	ล็งนามีในเอกสารื่แล็ะสัญญาต่ิาง	ๆ	 ท่ี่�เก่�ยวัข�อง	แล็ะ 
การื่ดำาเนินการื่ใด	ๆ	อันจำำาเป็นแล็ะสมีควัรื่	ท่ี่�เก่�ยวัเน่�องกับการื่โอนกิจำการื่ทัี่�งหุ้มีด	ซึ�งรื่วัมีถึืงการื่ติิดต่ิอกับ
ส่วันรื่าชิการื่เก่�ยวัข�องจำนเสร็ื่จำการื่

จำากนั�นได�เปิดโอกาสใหุ้�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นได�สอบถืามีรื่ายล็ะเอ่ยดเก่�ยวักับแผู้นปรัื่บโครื่งสรื่�างธุัรื่กิจำด�วัยวิัธ่ัการื่ 
โอนกิจำการื่ทัี่�งหุ้มีด	จำากบริื่ษััที่	โพล่็ซัน	จำำากัด	(“PLS”)	มีายัง	บริื่ษััที่	ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป	จำำากัด	(มีหุ้าชิน)	
(“TOG”)	ดังน่�

คำาถืามจากนายนพดีล ปกรณ์นิมิตุดีี ตัุวัแที่นจากสมาคมส่งเสริมผู้้�ลงทุี่นไที่ย
ผู้้�ถ่ือหุุ้�นรื่ายย่อยจำะได�รัื่บปรื่ะโยชิน์อะไรื่จำากการื่รัื่บโอนกิจำการื่ในครัื่�งน่�

คำาตุอบจากนายธัรณ์ ประจักษ์ธัรรม ประธัานเจ�าหัน�าทีี่�บริหัาร
การื่รัื่บโอนกิจำการื่ทัี่�งหุ้มีดในครัื่�งน่�ม่ีปรื่ะโยชิน์ต่ิอการื่ดำาเนินธุัรื่กิจำของบริื่ษััที่หุ้ล็ายปรื่ะการื่	อาทิี่เช่ิน	

๏	 การื่ปรัื่บโครื่งสรื่�างกลุ่็มีบริื่ษััที่โดยการื่ใหุ้�บริื่ษััที่ซึ�งเป็นบริื่ษััที่มีหุ้าชินจำำากัดท่ี่�จำดที่ะเบ่ยนในติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์
แหุ่้งปรื่ะเที่ศไที่ย	เป็นผู้้�รัื่บโอนกิจำการื่ทัี่�งหุ้มีดแล็ะเป็นผู้้�ดำาเนินธุัรื่กิจำโดยติรื่งน่าจำะส่งผู้ล็ใหุ้�กลุ่็มีบริื่ษััที่ 
ม่ีควัามีนา่เช่ิ�อถ่ือยิ�งขึ�น	สรื่�างควัามีมัี�นใจำใหุ้�แก่ค่้ค�า	ล้็กค�า	รื่วัมีถืงึเสริื่มีสรื่�างควัามีสามีารื่ถืในการื่แขง่ขัน
ของกลุ่็มีบริื่ษััที่ได�อย่างเต็ิมีท่ี่�	ยกตัิวัอย่างเช่ิน	อำานาจำการื่ต่ิอรื่องเร่ื่�องรื่าคาในการื่สั�งวััติถืุดิบต่ิางๆ	 
การื่สั�งซ่�อใบปริื่มีาณมีากในนามีของบริื่ษััที่	TOG	 ย่อมีได�รัื่บรื่าคาแล็ะเง่�อนไขการื่สั�งซ่�อท่ี่�ด่กว่ัา 
การื่สั�งซ่�อในนามีของบริื่ษััที่ย่อยค่อ	PLS	

๏	 การื่รัื่บโอนกิจำการื่ทัี่�งหุ้มีดมีาจำะช่ิวัยล็ดค่าใชิ�จ่ำายในการื่บริื่หุ้ารื่จัำดการื่ต่ิางๆ	ของทัี่�ง	2	บริื่ษััที่ท่ี่�เกิดขึ�น
โดยไม่ีจำำาเป็น	 ได�แก่	การื่ล็ดค่าใชิ�จ่ำายของติำาแหุ้น่งงานท่ี่�ซำ�าซ�อนในการื่บริื่หุ้ารื่งานภายใน	 เช่ิน	 
การื่ที่ำาบัญช่ิ	การื่บริื่หุ้ารื่งานบุคคล็	เจำ�าหุ้น�าท่ี่�คลั็งสินค�าแล็ะขนส่ง	เป็นติ�น

มตุิที่ี�ประชุุม	 ท่ี่�ปรื่ะชุิมีพิจำารื่ณาแล็�วัม่ีมีติิอนุมัีติิแผู้นปรัื่บโครื่งสรื่�างธุัรื่กิจำด�วัยวิัธ่ัการื่โอนกิจำการื่ทัี่�งหุ้มีด	จำาก
บริื่ษััที่	โพล่็ซัน	จำำากัด	(“PLS”)	มีายัง	บริื่ษััที่	ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป	จำำากัด	(มีหุ้าชิน)	(“TOG”)	
ติามีท่ี่�เสนอด�วัยคะแนนเส่ยงไม่ีน�อยกว่ัา	3ใน	4	ของจำำานวันเส่ยงทัี่�งหุ้มีดของผู้้�ถื่อหุุ้�นซึ�งมีา
ปรื่ะชุิมีแล็ะม่ีสิที่ธิัออกเส่ยงล็งคะแนนดังน่�
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สรุปผู้ลการลงคะแนน วัาระทีี่� 2 พิจารณาอนุมัติุแผู้นปรับโครงสร�างธุัรกิจดี�วัยวิัธีัการโอนกิจการทัี่�งหัมดี
บริษัที่ โพลีซััน จำากัดี (“PLS”) มายัง บริษัที่ ไที่ยออพติุคอล กรุ�ป จำากัดี (มหัาชุน) (“TOG” (Agenda 
2 To approve the corporate restructuring plan by transfering the entire business of 
Poly Sun Co., Ltd. (“PLS") to Thai Optical Group Public Company Limited (“TOG"))

อนึ�ง	เน่�องจำาก	PLS	เป็นบริื่ษััที่ย่อยท่ี่�	TOG	ถ่ือหุุ้�นรื่�อยล็ะ	99.99	การื่รัื่บซ่�อแล็ะรัื่บโอนกิจำการื่ทัี่�งหุ้มีด	ดังกล่็าวัไม่ีเข�าข่าย 
เป็นรื่ายการื่ได�มีาหุ้ร่ื่อจำำาหุ้น่ายไปซึ�งสินที่รัื่พย์	หุ้ร่ื่อ	รื่ายการื่ท่ี่�เก่�ยวัโยงกันติามีหุ้�อกำาหุ้นดของสำานักงานคณะกรื่รื่มีการื่หุ้ลั็กที่รัื่พย์ 
แล็ะติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์แหุ่้งปรื่ะเที่ศไที่ย	แต่ิเพ่�อใหุ้�เป็นไปติามีมีาติรื่า	107	(2)	(ข)	แหุ่้ง	พรื่ะรื่าชิบัญญัติิ	บริื่ษััที่มีหุ้าชินจำำากัด	
พ.ศ.	2535	จึำงใหุ้�นำาเสนอต่ิอท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นเพ่�อพิจำารื่ณาอนุมัีติิต่ิอไป

รายการ จํานวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละ

เห็ุ้นด�วัย	(Approved) 370,539,011 100.0000

ไม่ีเห็ุ้นด�วัย	(Disapproved) 0 0.0000

งดออกเส่ยง	(Abstained) 0 0.0000

รื่วัมี	(Total) 370,539,011 100.0000

หุ้มีายเหุ้ตุิ	
ไม่ีม่ีบัติรื่เส่ย	เน่�องจำากเป็นการื่ล็งคะแนนเส่ยงผู่้านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์

ระเบียบวัาระทีี่� 3 พิจารณาแตุ่งตัุ�งผู้้�สอบบัญชีุเพื�อที่ำางบการเงิน (ณ วัันเลิกบริษัที่) และกำาหันดีค่าสอบบัญชีุ 

เล็ขานุการื่บริื่ษััที่ได�นำาเสนอเก่�ยวักับการื่แต่ิงตัิ�งผู้้�สอบบัญช่ิเพ่�อที่ำางบการื่เงิน	(ณ	วัันเลิ็กบริื่ษััที่)	แล็ะกำาหุ้นด
ค่าสอบบัญช่ิ	ต่ิอท่ี่�ปรื่ะชุิมีเพ่�อใหุ้�เป็นไปติามีพรื่ะรื่าชิบัญญัติิมีหุ้าชินจำำากัด	พ.ศ.	2535	ซึ�งกำาหุ้นดใหุ้�ท่ี่�ปรื่ะชุิมี
ผู้้�ถ่ือหุุ้�นแต่ิงตัิ�งผู้้�สอบบัญช่ิแล็ะกำาหุ้นดค่าสอบบัญช่ิของบริื่ษััที่ฯ	ทุี่กปี	

ส่บเน่�องจำากท่ี่�ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�น	ครัื่�งท่ี่�	18	ปรื่ะจำำาปี	2564	ท่ี่�ผู่้านมีาได�รัื่บอนุมัีติิการื่แต่ิงตัิ�งผู้้�สอบบัญช่ิ
จำาก	บริื่ษััที่	สำานักงาน	 อ่	วัาย	จำำากัด	แล็ะได�รัื่บอนุมัีติิการื่กำาหุ้นดค่าสอบบัญช่ิปรื่ะจำำาปี	2564	ไวั�แล็�วั 
อย่างไรื่ก็ด่	เม่ี�อม่ีการื่ที่ำารื่ายการื่รัื่บซ่�อแล็ะรัื่บโอนกิจำการื่จึำงที่ำาใหุ้�ม่ีค่าสอบบัญช่ิเพิ�มีเติิมีจำากท่ี่�ได�ขออนุมัีติิไวั�แล็�วันั�น 
ที่างบริื่ษััที่จึำงเสนอต่ิอท่ี่�ปรื่ะชุิมีวิัสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นเพ่�อพิจำารื่ณาการื่แต่ิงตัิ�งผู้้�สอบบัญช่ิเพ่�อที่ำางบการื่เงิน	 
(ณ	 วัันเลิ็กบริื่ษััที่)	แล็ะกำาหุ้นดค่าสอบบัญช่ิเพ่�อการื่ปรัื่บโครื่งสรื่�างธุัรื่กิจำโดยการื่โอนกิจำการื่ทัี่�งหุ้มีดน่�	 
เป็นกรื่ณ่พิเศษั	 ดังสิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	 4	 โดยเสนอใหุ้�พิจำารื่ณาอนุมัีติิแต่ิงตัิ�งผู้้�สอบบัญช่ิ	 ของ	 
บริื่ษััที่	สำานักงาน	อ่วัาย	จำำากัด	ผู้้�สอบบัญช่ิเพ่�อที่ำางบการื่เงิน	(ณ	วัันเลิ็กบริื่ษััที่)	ดังม่ีรื่ายช่ิ�อต่ิอไปน่�

รายชื่อ
เลขทะเบียน  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท

1.		นางสรื่ินดา	หุ้ิรื่ัญปรื่ะเสรื่ิฐวัุฒิิ 4799 2564	-		ปัจำจำุบัน

2.		นางสาวัศิรื่ิวัรื่รื่ณ	นิติย์ดำารื่ง 5906 2561	-	2563	หุ้รื่่อ

3.		นางสาวักมีล็ที่ิพย์			เล็ิศวัิที่ย์วัรื่เที่พ 4377 ยังไมี่เคยเป็นผู้้�ล็งนามี

ทัี่�งน่�	 ผู้้�สอบบัญช่ิติามีรื่ายช่ิ�อท่ี่�เสนอมีาข�างติ�นนั�น	 ไม่ีม่ีควัามีสัมีพันธ์ัหุ้ร่ื่อส่วันได�ส่วันเส่ยกับบริื่ษััที่ฯ/ 
บริื่ษััที่ย่อย/	กรื่รื่มีการื่/	 ผู้้�บริื่หุ้ารื่/	 ผู้้�ถื่อหุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่	แต่ิอย่างใด	โดยม่ีค่าธัรื่รื่มีเน่ยมีสอบบัญช่ิเพ่�อ 
ที่ำางบการื่เงิน	(ณ	วัันเลิ็กบริื่ษััที่)	จำำานวันไม่ีเกิน	150,000	บาที่ถื�วัน

ไม่ีม่ีผู้้�ถ่ือหุุ้�นถืามีคำาถืามีในวัารื่ะน่�
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มติุทีี่�ประชุุม	 ท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นม่ีมีติิอนุมัีติิการื่แต่ิงตัิ�งผู้้�สอบบัญช่ิเพ่�อที่ำางบการื่เงิน	(ณ	วัันเลิ็กบริื่ษััที่)	แล็ะ
กำาหุ้นดค่าสอบบัญช่ิติามีท่ี่�เสนอด�วัยคะแนนเส่ยงข�างมีากของจำำานวันผู้้�ถ่ือหุุ้�นท่ี่�เข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมี
แล็ะมีอบฉัันที่ะแล็ะม่ีสิที่ธิัออกเส่ยงล็งคะแนนดังน่�

สรุปผู้ลการลงคะแนน วัาระทีี่� 3 พิจารณาแตุ่งตัุ�งผู้้�สอบบัญชีุเพื�อที่ำางบการเงิน (ณ วัันเลิกบริษัที่) 
และกำาหันดีค่าสอบบัญชีุ (Agenda 3 To consider the appointment of the auditors who 
will prepare the financial statements at the Poly Sun Co., Ltd.'s dissolution date 

and to fix the auditing fees)

รายการ จํานวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละ

เห็ุ้นด�วัย	(Approved) 370,539,001 100.0000

ไม่ีเห็ุ้นตัิวัย	(Disapproved) 10 0.0000

งดออกเส่ยง	(Abstained) 0 -

รื่วัมี	(Total) 370,539,011 100.0000

หุ้มีายเหุ้ตุิ	
ไม่ีม่ีบัติรื่เส่ย	เน่�องจำากเป็นการื่ล็งคะแนนเส่ยงผู่้านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์

ระเบียบวัาระทีี่� 4 เรื�องอื�นๆ (ถื�ามี)

บริื่ษััที่ได�เปิดโอกาสใหุ้�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นเสนอวัารื่ะหุ้ร่ื่อแสดงควัามีคิดเห็ุ้นในโอกาสน่�	

ไม่ีม่ีผู้้�ถ่ือหุุ้�นท่ี่านใดติ�องการื่สอบถืามี	หุ้ร่ื่อแสดงควัามีคิดเห็ุ้น

ปรื่ะธัานได�กล่็าวัขอบคุณผู้้�ถ่ือหุุ้�นท่ี่�มีาปรื่ะชุิมีด�วัยตินเองผู่้านรื่ะบบออนไล็น์แล็ะผู้้�มีอบฉัันที่ะทุี่กท่ี่าน	
รื่วัมีทัี่�งขอบคุณปรื่ะธัานคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ	
ปรื่ะธัานคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่น	
ปรื่ะธัานคณะกรื่รื่มีการื่กล็ยุที่ธ์ัธุัรื่กิจำ	กรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่	คณะผู้้�บริื่หุ้ารื่	ผู้้�สอบบัญช่ิ	
ท่ี่�ปรึื่กษัากฎหุ้มีาย	ตัิวัแที่นจำากสมีาคมีส่งเสริื่มีผู้้�ล็งทุี่นไที่ย	แล็ะ	ตัิวัแที่นผู้้�ถ่ือหุุ้�น	
ท่ี่�ได�กรุื่ณาสล็ะเวัล็ามีาเข�าร่ื่วัมีการื่ปรื่ะชุิมีในครัื่�งน่�

การประชุุมเสร็จสิ�นและปิดีประชุุมในเวัลา 10.53 น.

-	ล็งนามี	-____________________
(ดรื่.	สว่ัาง	ปรื่ะจัำกษ์ัธัรื่รื่มี)
ปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่

-	ล็งนามี	-____________________
(น.ส.	สุปัฏบ์	ควัรื่ปรื่ะดิษัฐ์)

เล็ขานุการื่บริื่ษััที่
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คำาแนะนำาการใชุ� QR Code 
สำาหัรับดีาวัน์โหัลดีแบบแสดีงรายการข้�อม้ลประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

พร�อมงบการเงินข้องบริษัที่ฯ สำาหัรับปี สิ�นสุดีวัันที่ี� 31 ธัันวัาคม 2564

	 ติามีท่ี่�ติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์แหุ่้งปรื่ะเที่ศไที่ย	โดยบริื่ษััที่	ศ้นย์รัื่บฝ่ากหุ้ลั็กที่รัื่พย์	(ปรื่ะเที่ศไที่ย)	จำำากัด	ในฐานะนายที่ะเบ่ยน
หุ้ลั็กที่รัื่พย์ได�พัฒินารื่ะบบเพ่�อใหุ้�บริื่ษััที่จำดที่ะเบ่ยนในติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์ฯ	 ส่งเอกสารื่ปรื่ะกอบการื่ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นแล็ะแบบแสดง
รื่ายการื่ข�อม้ีล็ปรื่ะจำำาปี	2564	(แบบ	56-1	One	Report)	ในร้ื่ปแบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์ผู่้าน	QR	Code	ใหุ้�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นสามีารื่ถืเร่ื่ยกด้
ข�อม้ีล็ได�อย่างสะดวักแล็ะรื่วัดเร็ื่วั

	 ผู้้�ถ่ือหุุ้�นสามีารื่ถืดาวัน์โหุ้ล็ดข�อม้ีล็ผู่้าน	QR	Code	จำากแบบแจำ�งการื่ปรื่ะชุิมีท่ี่�ม่ี	QR	Code	ติามีขั�นติอนดังต่ิอไปน่�

สำาหัรับระบบปฏิิบัติุการ iOS (ตัุ�งแตุ่ระบบปฏิิบัติุการ iOS 11 ข้้�นไป)

1.	 เปิดกล็�อง	(Camera)	จำากโที่รื่ศัพท์ี่เคล่็�อนท่ี่�	(iPhone)	หุ้ร่ื่ออุปกรื่ณ์แท็ี่บเล็็ติ	(iPad)

2.	 สแกน	หุ้ร่ื่อ	หัุ้นกล็�องถ่ืายร้ื่ปจำากอุปกรื่ณ์ดังกล่็าวัส่งไปท่ี่�	QR	Code

3.	 หุ้น�าจำอจำะปรื่ากฏข�อควัามีแจำ�งเต่ิอน	 (Notification)	 ขึ�นมีาด�านบน	ใหุ้�กดท่ี่�ข�อควัามีนั�น	 เพ่�อด้ข�อม้ีล็เอกสารื่ปรื่ะกอบ 
การื่ปรื่ะชุิมี

สำาหัรับระบบปฏิิบัติุการ Android

1.	 เปิดแอปพลิ็เคชัิ�น	Line,	Facebook	หุ้ร่ื่อ	QR	Code	Reader

 ขั้�นตุอนการสแกน QR Code ผู่้าน Line

 ⇒ 	 เข�าไปใน	Line	แล็�วัเล่็อก		add	friend	(เพิ�มีเพ่�อน)
 ⇒ 	 เล่็อก	QR	Code
 ⇒ 	 สแกน	QR	Code

2.	 สแกน	QR	Code	เพ่�อด้ข�อม้ีล็เอกสารื่ปรื่ะกอบการื่ปรื่ะชุิมี
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(สิ�งที่่�ส่งมีาด�วัย	3)

เอกสารประกอบระเบียบวัาระที่ี� 5
แตุ่งตุั�งผู้้�สอบบัญชุีและกำาหันดีค่าสอบบัญชุี ประจำาปี 2565

	 คณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบแล็ะคณะกรื่รื่มีการื่บรื่ิษััที่ม่ีควัามีเหุ้็นพ�องกันใหุ้�บริื่ษััที่	สำานักงาน	 อ่วัาย	จำำากัด	 ซึ�งเป็น 
ผู้้�สอบบัญช่ิเดิมีเป็นผู้้�สอบบัญช่ิของบริื่ษััที่ฯ	แล็ะบริื่ษััที่ย่อย	ปรื่ะจำำาปี	2565	ต่ิอไปอ่กหุ้นึ�งวัารื่ะ	เน่�องจำากม่ีมีาติรื่ฐานการื่ที่ำางานท่ี่�ด่ 
ม่ีควัามีเช่ิ�ยวัชิาญในการื่สอบบัญช่ิ		รื่วัมีทัี่�ง	ปฏิบัติิหุ้น�าท่ี่�ได�เป็นอย่างด่ติล็อดมีา
  
	 ทัี่�งน่�	 เพ่�อใหุ้�เป็นไปติามีพรื่ะรื่าชิบัญญัติิบริื่ษััที่มีหุ้าชินจำำากัด	พ.ศ.	2535	ซึ�งกำาหุ้นดใหุ้�ท่ี่�ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นแต่ิงตัิ�ง 
ผู้้�สอบบัญช่ิแล็ะกำาหุ้นดค่าสอบบัญช่ิของบริื่ษััที่ฯ	ทุี่กปี	ติามีรื่ายล็ะเอ่ยดต่ิอไปน่�	

(หุ้น่วัย	:	บาที่)

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 2565 2564 2563

ค่าติรื่วัจำสอบงบการื่เงินเฉัพาะบรื่ิษััที่แล็ะงบการื่เงินรื่วัมี 990,000 920,000 920,000

ค่าสอบที่านงบการื่เงินเฉัพาะบรื่ิษััที่แล็ะงบการื่เงินรื่วัมี 510,000 480,000 480,000

ค่าสอบที่านข�อมี้ล็อ่�นๆ 80,000 80,000 80,000

รวัม 1,580,000 1,480,000 1,480,000

บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย  จํากัด 2565 2564 2563

ค่าติรื่วัจำสอบงบการื่เงินเฉัพาะบรื่ิษััที่แล็ะงบการื่เงินรื่วัมี 480,000 480,000 480,000

ค่าสอบที่านงบการื่เงินเฉัพาะบรื่ิษััที่แล็ะงบการื่เงินรื่วัมี 120,000 120,000 120,000

สอบที่านการื่ใชิ�สิที่ธัิ	BOI 120,000 120,000 120,000

รวัม 720,000 720,000 720,000

บริษัท โพลี ซัน จํากัด 2565 2564 2563

ค่าติรื่วัจำสอบงบการื่เงินเฉัพาะบรื่ิษััที่แล็ะงบการื่เงินรื่วัมี - 210,000 210,000

ค่าสอบที่านงบการื่เงินเฉัพาะบรื่ิษััที่แล็ะงบการื่เงินรื่วัมี - 60,000 60,000

รวัม - 270,000 270,000

รวัมที่ั�งสิ�น 2,300,000 2,470,000 2,470,000

	 ในปี	2564	ท่ี่�ผู่้านมีา	บริื่ษััที่ฯ	แล็ะบรื่ษัิัที่ย่อย	รื่วัมี	3	บริื่ษััที่	ม่ีค่าสอบบัญช่ิรื่วัมี	2,470,000	บาที่	อยา่งไรื่ก็ด่	ในท่ี่�ปรื่ะชิมุี
วิัสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�น	ครัื่�งท่ี่�	1/2564	 ม่ีมีติิใหุ้�โอนกิจำการื่ทัี่�งหุ้มีดของบรื่ิษััที่	โพล่็	 ซัน	จำำากัด	 ซึ�งเดิมีเป็นบริื่ษััที่ย่อยมีายังบริื่ษััที่ฯ	 
ซึ�งการื่โอนกิจำการื่ดังกล่็าวั	ได�ดำาเนินการื่แล็�วัเสร็ื่จำเม่ี�อวัันท่ี่�	30	กันยายน	2564	
 
	 ดังนั�น	ในปี	2565	น่�	จึำงปรื่ากฏรื่ายการื่ค่าสอบบัญช่ิของ	บริื่ษััที่ฯ	แล็ะบริื่ษััที่ย่อย	รื่วัมี	2	บริื่ษััที่	เป็นจำำานวันเงินทัี่�งสิ�น
ไม่ีเกิน	2,300,000	บาที่	รื่วัมีล็ดล็งจำำานวัน	170,000	บาที่	เม่ี�อเท่ี่ยบกับปีก่อนหุ้น�า
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	 โดยม่ีผู้้�สอบบัญช่ิท่ี่�จำะล็งนามีการื่ติรื่วัจำสอบบัญช่ิบริื่ษััที่	ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป	จำำากัด	 (มีหุ้าชิน)	แล็ะบริื่ษััที่ย่อย 
สำาหุ้รัื่บปี	2565	จำำานวัน	3	ท่ี่าน	ดังน่�

รายชื่อ
เลขทะเบียน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
การลงนามตรวจสอบบัญชีในกลุ่ม TOG    

1.		นางสรื่ินดา	หุ้ิรื่ัญปรื่ะเสรื่ิฐวัุฒิิ 4799	 2564	-	ปัจำจำุบัน	หุ้รื่่อ

2.		นางสาวัศิรื่ิวัรื่รื่ณ	นิติย์ดำารื่ง 5906 2561	-	2563	หุ้รื่่อ

3.		นางสาวักมีล็ที่ิพย์			เล็ิศวัิที่ย์วัรื่เที่พ 4377	 ยังไมี่เคยเป็นผู้้�ล็งนามี

	 ทัี่�งน่�	 ผู้้�สอบบัญช่ิติามีรื่ายช่ิ�อท่ี่�เสนอมีาข�างติ�นนั�น	 ไม่ีม่ีควัามีสัมีพันธ์ัหุ้ร่ื่อส่วันได�ส่วันเส่ยกับบริื่ษััที่ฯ/	บริื่ษััที่ย่อย/	
กรื่รื่มีการื่/	 ผู้้�บริื่หุ้ารื่/	 ผู้้� ถ่ือหุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่	 แต่ิอย่างใด	 บริื่ษััที่ฯ	 จึำงเสนอท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้� ถ่ือหุุ้�นพิจำารื่ณาแต่ิงตัิ�ง 
บริื่ษััที่	สำานักงาน	อ่วัาย	จำำากัด	เป็นผู้้�สอบบัญช่ิของบริื่ษััที่ฯ	แล็ะบริื่ษััที่ย่อย	ปี	2565	ต่ิอไปอ่กหุ้นึ�งวัารื่ะ	โดยม่ีค่าธัรื่รื่มีเน่ยมีสอบบัญช่ิ 
รื่วัมี	2	บริื่ษััที่ฯ	จำำานวันรื่วัมีไม่ีเกิน 2,300,000 บาที่	(สองล็�านสามีแสนบาที่ถื�วัน)	ล็ดล็งจำากปี	2564	จำำานวัน	170,000	บาที่ 
ซึ�งเป็นผู้ล็มีาจำากการื่โอนกิจำการื่ทัี่�งหุ้มีดของบริื่ษััที่	โพล่็	 ซัน	จำำากัด	 ซึ�งเดิมีเคยเป็นบริื่ษััที่ย่อย	ไปยังบริื่ษััที่ใหุ้ญ่จึำงส่งผู้ล็ใหุ้� 
ค่าสอบบัญช่ิรื่วัมีล็ดล็งจำากปีก่อนหุ้น�า
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เอกสารประกอบระเบียบวัาระที่ี� 6
ข้�อม้ลกรรมการบริษัที่ที่ี�ครบกำาหันดีออกจากตุำาแหัน่งตุามวัาระ

และเสนอใหั�ผู้้�ถืือหัุ�นเลือกตุั�งเข้�าดีำารงตุำาแหัน่งกรรมการบริษัที่อีกวัาระหัน้�ง

คุณสิงห์ั ตัุงทัี่ตุสวััสดิี�

•	 กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ
•	 ปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ

อายุ : 79

วัันทีี่�ไดี�รับการแตุ่งตัุ�งเป็นกรรมการ : 20	กุมีภาพันธ์ั	2547

จำานวันปีทีี่�ดีำารงตุำาแหัน่งกรรมการบริษัที่ 
(นับรวัมจำานวันปีกรณีไดี�รับการแตุ่งตัุ�งในวัาระนี�) :

21

สัดีส่วันการถืือหุั�นบริษัที่ (%) ณ วัันทีี่� 30 ธัันวัาคม 2564 : ไม่ีม่ี

ควัามสัมพันธ์ัที่างครอบครัวัระหัว่ัางกรรมการและผู้้�บริหัาร : ไม่ีม่ี

คุณวุัฒิิที่างการศ้ึกษา :
•	 บริื่หุ้ารื่ธุัรื่กิจำมีหุ้าบัณฑิ์ติ	สาขาการื่เงินการื่ธันาคารื่	Wharton	School	of	Finance	and	Commerce,	University	of	

Pennsylvania	ปรื่ะเที่ศสหุ้รัื่ฐอเมีริื่กา
•	 เศรื่ษัฐศาสติรื่บัณฑิ์ติ	มีหุ้าวิัที่ยาลั็ยธัรื่รื่มีศาสติร์ื่

การอบรมหัลักส้ตุรกรรมการ และการพัฒินาดี�านการจัดีการ :

•	 FGP:	Financial	Institutions	Governance	Program	รุ่ื่น	2/2011
•	 MIA:	Monitoring	the	Internal	Audit	Function	รุ่ื่น	6/2009
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่ื่น	0/2000 
Management Development Program :
•	 Executive	Development	Program,	Harvard	Business	School	ปรื่ะเที่ศสหุ้รัื่ฐอเมีริื่กา	 
•	 Management	Development	Program,	Wharton	School	of	Finance	and	Commerce	ปรื่ะเที่ศสหุ้รัื่ฐอเมีริื่กา
•	 การื่ปรื่ะชุิมีร่ื่วัมีกับคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบของบริื่ษััที่จำดที่ะเบ่ยน	จัำดโดยสำานักงานคณะกรื่รื่มีการื่กำากับหุ้ลั็กที่รัื่พย์แล็ะ

ติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์	(สำานักงาน	ก.ล็.ติ.),	2564
•	 สัมีมีนา	Strengthening	Good	Corporate	Governance	by	Audit	Committee	and	 Independent	Director:	

Experiences	from	Fraud	Cases	2020,	จัำดโดย	สำานักงานคณะกรื่รื่มีการื่กำากับหุ้ลั็กที่รัื่พย์แล็ะติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์	(กล็ติ.)	
ร่ื่วัมีกับสถืาบันส่งเสริื่มีกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ไที่ย	(IOD)

ประวััติุการที่ำางาน :

2547-ปัจำจุำบัน บมีจำ.	ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป
กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ
ปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ

2548-2556 บมีจำ.	ท่ี่ดับบลิ็วัแซด	คอร์ื่ปอเรื่ชัิ�น 
กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ

2545-2553 ติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์แหุ่้งปรื่ะเที่ศไที่ย
ท่ี่�ปรึื่กษัาศ้นย์พัฒินาการื่กำากับด้แล็กิจำการื่บริื่ษััที่จำดที่ะเบ่ยน

2542-2544 บมีจำ.	ธันาคารื่กรุื่งไที่ย 
กรื่รื่มีการื่ผู้้�จัำดการื่ใหุ้ญ่แล็ะปรื่ะธัานเจำ�าหุ้น�าท่ี่�บริื่หุ้ารื่
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2539-2542 ติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์แหุ่้งปรื่ะเที่ศไที่ย
กรื่รื่มีการื่แล็ะผู้้�จัำดการื่

2534-2539 บริื่ษััที่	สยามีเซล็ล้็โล็ส	จำำากัด
กรื่รื่มีการื่ผู้้�จัำดการื่

2529-2539 สมีาคมีอุติสาหุ้กรื่รื่มีเย่�อกรื่ะดาษัแล็ะกรื่ะดาษัไที่ย
กรื่รื่มีการื่แล็ะเหุ้รัื่ญญิก	 
บริื่ษััที่เงินทุี่นหุ้ลั็กที่รัื่พย์	สินอุติสาหุ้กรื่รื่มี	จำำากัด
กรื่รื่มีการื่
บมีจำ.	เย่�อกรื่ะดาษัสยามี 
รื่องกรื่รื่มีการื่ผู้้�จัำดการื่

2523-2529 บมีจำ.	ป้นซ่เมีนต์ิไที่ย
ผู้้�อำานวัยการื่ฝ่่ายการื่เงินแล็ะวัางแผู้น

2521-2523 สำานักงานเศรื่ษัฐกิจำการื่คลั็ง	กรื่ะที่รื่วังการื่คลั็ง
ผู้้�อำานวัยการื่กองวัางแผู้นการื่คลั็ง

2511-2521 สำานักงานเศรื่ษัฐกิจำการื่คลั็ง 	กรื่ะที่รื่วังการื่คลั็ง
เศรื่ษัฐกรื่โที่-เศรื่ษัฐกรื่เอก

ตุำาแหัน่งในบริษัที่ย่อยและบริษัที่ร่วัม: ไม่ีม่ี

ตุำาแหัน่งในบริษัที่ทีี่�เกี�ยวัโยงกับธุัรกิจบริษัที่: ไม่ีม่ี

ตุำาแหัน่งในบริษัที่จดีที่ะเบียนอื�นๆ : ม่ี

•	 บมีจำ.	กรุื่งเที่พปรื่ะกันภัย
	 กรื่รื่มีการื่
	 ปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่น
•	 บมีจำ.	ธันาคารื่กรุื่งเที่พ
	 กรื่รื่มีการื่

ตุำาแหัน่งในบริษัที่ทีี่�ไม่ใชุ่บริษัที่จดีที่ะเบียนอื�นๆ : ม่ี

•	 บจำ.	การื่แพที่ย์	สุขุมีวิัที่	62
		 กรื่รื่มีการื่
•	 บจำ.	กาญจำนทัี่ติ
	 กรื่รื่มีการื่

•	 บจำ.	บ้รื่พาธัาริื่นที่ร์ื่
	 กรื่รื่มีการื่
•	 บจำ.	ติร่ื่รัื่ชิปณชัิย
	 กรื่รื่มีการื่

ข้�อพิพาที่ที่างกฎหัมายในระยะเวัลา 10 ปี ทีี่�ผู่้านมา : ไม่ีม่ี

สถิืติุการเข้�าร่วัมประชุุมประจำาปี 2564

•	 การื่ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2564 1/1	ครัื่�ง

•	 การื่ปรื่ะชุิมีวิัสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�น	ครัื่�งท่ี่�	1/2564 1/1	ครัื่�ง

•	 การื่ปรื่ะชุิมีคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ 3/4	ครัื่�ง

•	 การื่ปรื่ะชุิมีคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบร่ื่วัมีกับผู้้�สอบบัญช่ิ
ภายนอกโดยไม่ีม่ีฝ่่ายจัำดการื่แล็ะผู้้�ติรื่วัจำสอบภายในเข�าร่ื่วัมี

1/1	ครัื่�ง

•	 การื่ปรื่ะชุิมีคณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ 5/6	ครัื่�ง
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คุณไพรัชุ เมฆอาภรณ์

•	 กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ
•	 ปรื่ะธัานคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่น
•	 กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ

อายุ : 76

วัันทีี่�ไดี�รับการแตุ่งตัุ�งเป็นกรรมการ : 20	กุมีภาพันธ์ั	2547

จำานวันปีทีี่�ดีำารงตุำาแหัน่งกรรมการบริษัที่ 
(นับรวัมจำานวันปีกรณีไดี�รับการแตุ่งตัุ�งในวัาระนี�) :

21

สัดีส่วันการถืือหุั�นบริษัที่ (%) ณ วัันทีี่� 30 ธัันวัาคม 2564 : ไม่ีม่ี

ควัามสัมพันธ์ัที่างครอบครัวัระหัว่ัางกรรมการและผู้้�บริหัาร : ไม่ีม่ี

คุณวุัฒิิที่างการศ้ึกษา :
•	 ปริื่ญญาโที่	สาขาวิัศวักรื่รื่มีเคร่ื่�องกล็	California	State	University,	Long	Beach,	U.S.A. 
•	 ปริื่ญญาติร่ื่	สาขาวิัศวักรื่รื่มีเคร่ื่�องกล็	จุำฬาล็งกรื่ณ์มีหุ้าวิัที่ยาลั็ย

การอบรมหัลักส้ตุรกรรมการ:
•	 Advanced	ACP:	Advanced	Audit	Committee	Program	รุ่ื่น	1/2009
•	 ACP:	Audit	Committee	Program	รุ่ื่น	17/2007
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่ื่น	81/2006

การพัฒินาดี�านการจัดีการ :
•	 Advanced	Management	Program:	The	 International	Senior	Managers’	Program,	Harvard	University,	

Graduated	School	of	Business	Administration,	U.S.A.	
•	 การื่ปรื่ะชุิมีร่ื่วัมีกับคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบของบริื่ษััที่จำดที่ะเบ่ยน	จัำดโดยสำานักงานคณะกรื่รื่มีการื่กำากับหุ้ลั็กที่รัื่พย์แล็ะ

ติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์	(สำานักงาน	ก.ล็.ติ.),	2564
•	 	สัมีมีนา	Strengthening	Good	Corporate	Governance	by	Audit	Committee	and	Independent	Director:	

Experiences	from	Fraud	Cases	2020,	จัำดโดย	สำานักงานคณะกรื่รื่มีการื่กำากับหุ้ลั็กที่รัื่พย์แล็ะติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์	(กล็ติ.)	
ร่ื่วัมีกับสถืาบันส่งเสริื่มีกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ไที่ย	(IOD)

•	 สัมีมีนา	Independent	Directors’	Forum	1/2019	-	“Tips	and	Tricks	for	Dealing	with	Question	in	AGM”,	
สถืาบันส่งเสริื่มีกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ไที่ย	(IOD)

•	 สัมีมีนา	ควัามียั�งย่นของธุัรื่กิจำดิจิำทัี่ล็:	ร้ื่�ใหุ้�ไวั	ใชิ�ใหุ้�เป็น	2562,	บจำก.	สำานักงาน	อ่วัาย
•	 สัมีมีนา	Directing	in	the	Year	of	the	Rooster:	Hot	Issues	and	Outlook	for	2560,
	 สถืาบันส่งเสริื่มีกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ไที่ย	(IOD)
•	 สัมีมีนา	ธุัรื่กิจำในยุคแหุ่้งควัามีผัู้นแปรื่ผิู้ดปกติิ	2560,	บจำก.	สำานักงาน	อ่วัาย

ประวััติุการที่ำางาน :

2557-ปัจำจุำบัน บมีจำ.ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป
กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ

2547-ปัจำจุำบัน บมีจำ.ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป
กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ/
ปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่น
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2547-2557 บมีจำ.ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป
กรื่รื่มีการื่กำาหุ้นดกล็ยุที่ธ์ัที่างธุัรื่กิจำ

2539-2546 บริื่ษััที่	สยามีครื่าฟท์ี่อุติสาหุ้กรื่รื่มี	จำำากัด
บริื่ษััที่	อุติสาหุ้กรื่รื่มีกรื่ะดาษัครื่าฟท์ี่ไที่ย	จำำากัด
บริื่ษััที่	กรื่ะดาษัสหุ้ไที่ยอุติสาหุ้กรื่รื่มี	จำำากัด
กรื่รื่มีการื่ผู้้�จัำดการื่

2532-2539 บริื่ษััที่	ผู้ลิ็ติภัณฑ์์กรื่ะดาษัไที่ย	จำำากัด
บมีจำ.	กรื่ะดาษัสหุ้ไที่ย
กรื่รื่มีการื่ผู้้�จัำดการื่

ตุำาแหัน่งในบริษัที่ย่อยและบริษัที่ร่วัม: ไม่ีม่ี

ตุำาแหัน่งในบริษัที่ทีี่�เกี�ยวัโยงกับธุัรกิจบริษัที่: ไม่ีม่ี

ตุำาแหัน่งในบริษัที่จดีที่ะเบียนอื�นๆ : ม่ี

•	 บมีจำ.	ท่ี่ท่ี่ดับบลิ็วั
	 กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ
	 ปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ
	 กรื่รื่มีการื่บริื่หุ้ารื่ควัามีเส่�ยงแล็ะบรื่รื่ษััที่ภิบาล็

ตุำาแหัน่งในบริษัที่ทีี่�ไม่ใชุ่บริษัที่จดีที่ะเบียนอื�นๆ : ไม่ีม่ี

ข้�อพิพาที่ที่างกฎหัมายในระยะเวัลา 10 ปี ทีี่�ผู่้านมา : ไม่ีม่ี

สถิืติุการเข้�าร่วัมประชุุมประจำาปี 2564

•	 การื่ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2564 1/1	ครัื่�ง

•	 การื่ปรื่ะชุิมีวิัสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�น	ครัื่�งท่ี่�	1/2564 1/1	ครัื่�ง

•	 การื่ปรื่ะชุิมีคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ 4/4	ครัื่�ง

•	 การื่ปรื่ะชุิมีคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบร่ื่วัมีกับผู้้�สอบบัญช่ิ
ภายนอก	โดยไม่ีม่ีฝ่่ายจัำดการื่แล็ะผู้้�ติรื่วัจำสอบภายในเข�าร่ื่วัมี

1/1	ครัื่�ง

•	 การื่ปรื่ะชุิมีคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่น 4/4	ครัื่�ง

•	 การื่ปรื่ะชุิมีคณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ 6/6	ครัื่�ง
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นางพรพรรณ โตุ�ะตุระก้ล
•	 กรื่รื่มีการื่ท่ี่�ไม่ีได�เป็นผู้้�บริื่หุ้ารื่

อายุ : 67

วัันทีี่�ไดี�รับการแตุ่งตัุ�งเป็นกรรมการ : 20	กุมีภาพันธ์ั	2547

จำานวันปีทีี่�ดีำารงตุำาแหัน่งกรรมการบริษัที่ 
(นับรวัมจำานวันปีกรณีไดี�รับการแตุ่งตัุ�งในวัาระนี�) :

21

สัดีส่วันการถืือหุั�นบริษัที่ (%) ณ วัันทีี่� 30 ธัันวัาคม 2564 : 1.46

ควัามสัมพันธ์ัที่างครอบครัวักับกรรมการและผู้้�บริหัาร : ม่ี

คุณวุัฒิิที่างการศ้ึกษา :

•	 ปริื่ญญาโที่	สาขาเคม่ีวิัศวักรื่รื่มี,	University	of	Akron,	Ohio,	U.S.A.
•	 ปริื่ญญาติร่ื่	สาขาเคม่ีวิัศวักรื่รื่มี	จุำฬาล็งกรื่ณ์มีหุ้าวิัที่ยาลั็ย

การอบรมหัลักส้ตุรกรรมการ และการพัฒินาดี�านการจัดีการ :

•	 BRP:	Board	Reporting	Program	2/2010	
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่ื่น	90/2007
•	 RCC:	Role	of	the	Compensation	Committee	รุ่ื่น	2/2007
•	 FND:	Finance	for	Non-Finance	Director	รุ่ื่น	28/2006
•	 DAP:	Director	Accreditation	Program	รุ่ื่น	15/2004

ประวััติุการที่ำางาน :

2555-ปัจำจุำบัน บมีจำ.ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป
กรื่รื่มีการื่

2555-2557 บมีจำ.ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป
ผู้้�จัำดการื่ฝ่่ายจัำดหุ้าแล็ะธุัรื่การื่ 

2547-2557 บมีจำ.ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป
รื่องกรื่รื่มีการื่ผู้้�จัำดการื่สายบริื่หุ้ารื่	 

ตุำาแหัน่งในบริษัที่ย่อยและบริษัที่ร่วัม: ไม่ีม่ี 	

ตุำาแหัน่งในบริษัที่ทีี่�เกี�ยวัโยงกับธุัรกิจบริษัที่: ไม่ีม่ี

•	 บริื่ษััที่	นำาศิล็ป์ไที่ยอายแวัร์ื่	จำำากัด
	 กรื่รื่มีการื่
•	 บริื่ษััที่	เอ็น	เอส	ท่ี่	เวันเจำอร์ื่ส	จำำากัด
	 กรื่รื่มีการื่
•	 บริื่ษััที่	เอ็น	เอส	ท่ี่	เที่รื่นนิ�ง	เซ็นเติอร์ื่	จำำากัด
	 กรื่รื่มีการื่

ตุำาแหัน่งในบริษัที่จดีที่ะเบียนอื�นๆ : ไม่ีม่ี

ตุำาแหัน่งในบริษัที่ทีี่�ไม่ใชุ่บริษัที่จดีที่ะเบียนอื�นๆ : ไม่ีม่ี

ข้�อพิพาที่ที่างกฎหัมายในระยะเวัลา 10 ปี ทีี่�ผู่้านมา : ไม่ีม่ี

สถิืติุการเข้�าร่วัมประชุุมประจำาปี 2564

•	 การื่ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2564 1/1	ครัื่�ง

•	 การื่ปรื่ะชุิมีวิัสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�น	ครัื่�งท่ี่�	1/2564 1/1	ครัื่�ง

•	 การื่ปรื่ะชุิมีคณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ 6/6	ครัื่�ง



บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จำ�กัด (มห�ชน)30

นางอมลรัตุน์ ประจักษ์ธัรรม
•	 กรื่รื่มีการื่บริื่หุ้ารื่
•	 รื่องปรื่ะธัานเจำ�าหุ้น�าท่ี่�บริื่หุ้ารื่	สายงานบริื่หุ้ารื่	(CAO)

อายุ : 54

วัันทีี่�ไดี�รับการแตุ่งตัุ�งเป็นกรรมการ : 7	ธัันวัาคมี	2560

จำานวันปีทีี่�ดีำารงตุำาแหัน่งกรรมการบริษัที่
(นับรวัมจำานวันปีกรณีไดี�รับการแตุ่งตัุ�งในวัาระนี�) :

8

สัดีส่วันการถืือหุั�นบริษัที่ (%) ณ วัันทีี่� 30 ธัันวัาคม 2564 : 1.86

ควัามสัมพันธ์ัที่างครอบครัวักับกรรมการและผู้้�บริหัาร : ม่ี

คุณวุัฒิิที่างการศ้ึกษา :

•	 Bachelor	Degree	of	Civil	Distribution	and	Marketing,	Faculty	of	Commerce,	Waseda	University,	Tokyo,	
Japan

การอบรมหัลักส้ตุรกรรมการ:

•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่ื่น	256/2018 

การพัฒินาดี�านการจัดีการ :

•	 การื่อบรื่มีติรื่วัจำสอบควัามีพรื่�อมีใหุ้�มัี�นใจำก่อน	PDPA	ม่ีผู้ล็บังคับใชิ�	จัำดโดยสำานักงานคณะกรื่รื่มีการื่กำากับหุ้ลั็กที่รัื่พย์แล็ะ
ติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์	(สำานักงาน	ก.ล็.ติ.),	2564	

•	 TDPG 2.0	ภาคปฏบัิติิของการื่คุ�มีครื่องข�อม้ีล็ส่วันบุคคล็	จัำดโดยศ้นยวิ์ัจัำยกฎหุ้มีายแล็ะการื่พฒัินา	จุำฬาล็งกรื่ณ์มีหุ้าวิัที่ยาลั็ย,	
2563

ประวััติุการที่ำางาน :

2562	-	ปัจำจุำบัน บมีจำ.	ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป
รื่องปรื่ะธัานเจำ�าหุ้น�าท่ี่�บริื่หุ้ารื่สายงานบริื่หุ้ารื่

2561	-	ปัจำจุำบัน บมีจำ.	ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป
กรื่รื่มีการื่บริื่หุ้ารื่

2558-2561 บมีจำ.ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป
ผู้้�จัำดการื่ฝ่่าย	Logistics	and	Supply	Chain

2551-	2557 บมีจำ.ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป
ผู้้�จัำดการื่ฝ่่ายพัฒินาธุัรื่กิจำ

2547-2550 บมีจำ.ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป
ผู้้�จัำดการื่ฝ่่ายขายแล็ะการื่ติล็าด

2545-2546 บริื่ษััที่	ไที่ยโปล่็เมีอร์ื่เล็นส์ 	จำำากัด
ผู้้�จัำดการื่ฝ่่ายจัำดซ่�อแล็ะคลั็งสินค�า

2537-2545 บริื่ษััที่	ไที่ยโปล่็เมีอร์ื่เล็นส์ 	จำำากัด
ผู้้�จัำดการื่ฝ่่ายส่งออก

2534-2537 Bangkok	Float	Glass	Co.,	Ltd.	
หัุ้วัหุ้น�าแผู้นกส่งออก 	 

2534 Asahi	Glass	Co.,	Ltd.,	Japan	
Trainee
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ตุำาแหัน่งในบริษัที่ย่อยและบริษัที่ร่วัม: ม่ี 	

•	 บริื่ษััที่	อุติสาหุ้กรื่รื่มีแว่ันติาไที่ย	จำำากัด
	 กรื่รื่มีการื่
•	 บริื่ษััที่	ท่ี่โอจ่ำ	ย้เอสเอ	ไอเอ็นซ่
	 กรื่รื่มีการื่
•	 บริื่ษััที่	ท่ี่โอจ่ำ	ยุโรื่ป	เอสพ่ซ่โอโอ
	 กรื่รื่มีการื่

ตุำาแหัน่งในบริษัที่ทีี่�เกี�ยวัโยงกับธุัรกิจบริษัที่: ไม่ีม่ี

ตุำาแหัน่งในบริษัที่จดีที่ะเบียนอื�นๆ : ไม่ีม่ี

ตุำาแหัน่งในบริษัที่ทีี่�ไม่ใชุ่บริษัที่จดีที่ะเบียนอื�นๆ : ไม่ีม่ี

ข้�อพิพาที่ที่างกฎหัมายในระยะเวัลา 10 ปี ทีี่�ผู่้านมา : ไม่ีม่ี

สถิืติุการเข้�าร่วัมประชุุมประจำาปี 2564

•	 การื่ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2564 1/1	ครัื่�ง

•	 การื่ปรื่ะชุิมีวิัสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�น	ครัื่�งท่ี่�	1/2564 1/1	ครัื่�ง

•	 การื่ปรื่ะชุิมีคณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ 5/5	ครัื่�ง*

หุ้มีายเหุ้ตุิ	
ในการื่จัำดปรื่ะชุิมีคณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ในปี	2564	นั�น	ปรื่ะกอบด�วัย	การื่ปรื่ะชุิมีคณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่เต็ิมีคณะ	5	ครัื่�ง	แล็ะ 
การื่ปรื่ะชิมุีคณะกรื่รื่มีการื่บรื่ษัิัที่	โดยไมีม่่ีฝ่่ายจัำดการื่เข�าร่ื่วัมี	1	ครัื่�ง	รื่วัมี	6	ครัื่�ง	ซึ�งนางอมีล็รื่ตัิน์	ปรื่ะจำกัษ์ัธัรื่รื่มี	ดำารื่งติำาแหุ้น่ง
เป็น	กรื่รื่มีการื่บริื่หุ้ารื่	จึำงม่ีจำำานวันเข�าร่ื่วัมีกันการื่ปรื่ะชุิมีคณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่	จำำานวัน	5	ครัื่�ง	จำากจำำานวันรื่วัมี	5	ครัื่�ง	แติกต่ิาง
จำากกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ท่ี่านอ่�นท่ี่�ไม่ีได�ดำารื่งติำาแหุ้น่งเป็นกรื่รื่มีการื่บริื่หุ้ารื่ของบริื่ษััที่ฯ
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เอกสารประกอบระเบียบวัาระที่ี� 7
การพิจาณาค่าตุอบแที่นกรรมการบริษัที่ และโบนัสกรรมการบริษัที่ ประจำาปี 2565

	 ติามีข�อบังคับของบริื่ษััที่ฯ	หุ้มีวัดท่ี่�	4	เร่ื่�อง	กรื่รื่มีการื่	ข�อ	23	กำาหุ้นดว่ัา
	 ข�อ	23.	 กรื่รื่มีการื่ม่ีสิที่ธิัได�รัื่บค่าติอบแที่นจำากบริื่ษััที่ในร้ื่ปของเงินรื่างวััล็	เบ่�ยปรื่ะชุิมี	บำาเหุ้น็จำ	โบนัส	หุ้ร่ื่อผู้ล็ปรื่ะโยชิน์
ติอบแที่นในลั็กษัณะอ่�น	ติามีท่ี่�ท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นจำะอนุมัีติิ	 ซึ�งอาจำกำาหุ้นดเป็นจำำานวันแน่นอนหุ้ร่ื่อวัางเป็นหุ้ลั็กเกณฑ์์	แล็ะจำะ 
กำาหุ้นดไวั�เป็นครื่าวั	ๆ	ไป	หุ้ร่ื่อจำะใหุ้�ม่ีผู้ล็ติล็อดไปจำนกว่ัาจำะม่ีการื่เปล่็�ยนแปล็งก็ได�	แล็ะนอกจำากนั�นใหุ้�ได�รัื่บเบ่�ยเล่็�ยง	แล็ะ 
สวััสดิการื่ต่ิาง	ๆ	ติามีรื่ะเบ่ยบของบริื่ษััที่ฯ

	 คณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่	โดยผู่้านการื่นำาเสนอจำากคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่นได�พิจำารื่ณาหุ้ลั็กเกณฑ์์
การื่กำาหุ้นดค่าติอบแที่นกรื่รื่มีการื่	โดยคำานึงถึืงควัามีเหุ้มีาะสมีกับภารื่ะหุ้น�าท่ี่�ควัามีรัื่บผิู้ดชิอบท่ี่�ได�รื่ับมีอบหุ้มีาย	แล็ะสามีารื่ถื
เท่ี่ยบเค่ยงได�กับบริื่ษััที่จำดที่ะเบ่ยนในติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์แหุ่้งปรื่ะเที่ศไที่ย	ท่ี่�อย้่ในอุติสาหุ้กรื่รื่มีแล็ะธุัรื่กิจำท่ี่�ม่ีขนาดใกล็�เค่ยงกัน 
โดยค่าติอบแที่นกรื่รื่มีการื่ดังกล่็าวันั�นเพ่ยงพอท่ี่�จำะจ้ำงใจำใหุ้�กรื่รื่มีการื่ม่ีคุณภาพแล็ะสามีารื่ถืปฏิบัติิหุ้น�าท่ี่�ใหุ้�บรื่รื่ลุ็เป้าหุ้มีายแล็ะ
ทิี่ศที่างธุัรื่กิจำของบริื่ษััที่ฯโดยม่ีกรื่ะบวันการื่ท่ี่�โปร่ื่งใส		สรื่�างควัามีมัี�นใจำใหุ้�แก่ผู้้�ถ่ือหุุ้�น	จึำงเห็ุ้นสมีควัรื่เสนอท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นพิจำารื่ณา
กำาหุ้นดค่าติอบแที่นกรื่รื่มีการื่ปรื่ะจำำาปี	2565	จำำานวันทัี่�งสิ�นไม่ีเกิน	13,165,000	บาที่	โดยม่ีรื่ายล็ะเอ่ยดดังน่�

1.	 ค่าติอบแที่นปรื่ะจำำาปี	2565	:	พิจำารื่ณาจำากผู้ล็การื่ดำาเนินงานของบริื่ษััที่ฯ	โดยโครื่งสรื่�างกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ปรื่ะกอบ
ด�วัยกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่จำำานวันรื่วัมี	12	คน		โดยคณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่	ผู่้านการื่นำาเสนอจำากคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะ
กำาหุ้นดคา่ติอบแที่น	เห็ุ้นควัรื่ใหุ้�ท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นอนุมัีติิการื่จำา่ยค่าติอบแที่นปรื่ะจำำาใหุ้�กรื่รื่มีการื่บรื่ษัิัที่	ปี	2565	เป็น
จำำานวันทัี่�งสิ�นไม่ีเกิน	5,965,000	บาที่

2.	 โบนัสกรื่รื่มีการื่ปรื่ะจำำาปี	2565	:	โดยคณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่	ผู่้านการื่นำาเสนอจำากคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะกำาหุ้นด
ค่าติอบแที่น	เห็ุ้นควัรื่จำะติอบแที่นกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่	โดยพิจำารื่ณาจำากผู้ล็การื่ดำาเนินงานของปี	2564	ด�วัยโบนัส	เป็น
จำำานวันทัี่�งสิ�นไม่ีเกิน	7,200,000	บาที่

3.	 ผู้ล็ปรื่ะโยชิน์อ่�นใด	นอกเหุ้น่อจำากสวััสดิการื่ท่ี่�กำาหุ้นดไวั�ในข�อบังคับบริื่ษััที่ฯ	:	ไม่ีม่ี		

	(หุ้น่วัย		:		บาที่)

ตําแหน่ง จํานวนรวม (คน)
ค่าตอบแทนประจําปี 

2565
ค่าตอบแทนประจําปี

2564
ค่าตอบแทนประจําปี

2563

คณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ 12 3,901,000 3,751,000 3,751,000

คณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ 3 802,000 802,000 802,000

คณะกรื่รื่มีการื่กล็ยุที่ธ์ัธุัรื่กิจำ 5 771,000 771,000 771,000

คณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะ
กำาหุ้นดค่าติอบแที่น

3 491,000 491,000 491,000

รวัมค่าตุอบแที่นประจำาปี 5,965,000 5,815,000 5,815,000

(สิ�งที่่�ส่งมีาด�วัย	5)
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เอกสารประกอบระเบียบวัาระที่ี� 7
รวัมโบนัสกรรมการบริษัที่รายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการ
บริษัท

ตําแหน่ง
โบนัส 

กรรมการ
2565

โบนัส
กรรมการ

2564

โบนัส
กรรมการ

2563

ดรื่.สว่ัาง	ปรื่ะจัำกษ์ัธัรื่รื่มี •	ปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ 640,000 90,000 160,000

นายสิงห์ุ้	ตัิงทัี่ติสวััสดิ� •	กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ
•	ปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ

790,000 110,000 198,000

นายไพรัื่ชิ	เมีฆอาภรื่ณ์ •	กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ
•	ปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้า
แล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่น
•	กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ

910,000 128,000 228,000

รื่ศ.ดรื่.วิัชิา	จิำวัาลั็ย •	กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ
•	กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ
•	กรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้า
แล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่น

821,000 114,000 205,000

นายบรื่รื่จำง	จิำติต์ิแจำ�ง •	กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ
•	ปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่กล็ยุที่ธ์ัธุัรื่กิจำ
•	กรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้า
แล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่น

799,000 112,000 200,000

นายพอล็	ไบรื่อัน	ฟัสซ่ •	กรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่
•	กรื่รื่มีการื่กล็ยุที่ธ์ัธุัรื่กิจำ

537,000 74,000 -

นายเดวิัด	แอนดร้ื่ว์ั	ครื่อส •	กรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่
•	กรื่รื่มีการื่กล็ยุที่ธ์ัธุัรื่กิจำ

537,000 74,000 134,000

นายสาโรื่จำน	์ปรื่ะจำกัษ์ัธัรื่รื่มี •	กรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่
•	กรื่รื่มีการื่กล็ยุที่ธ์ัธุัรื่กิจำ

537,000 74,000 134,000

นายธัรื่ณ์	ปรื่ะจัำกษ์ัธัรื่รื่มี •	กรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่
•	กรื่รื่มีการื่กล็ยุที่ธ์ัธุัรื่กิจำ

537,000 74,000 134,000

นางพรื่พรื่รื่ณ	โติ�ะติรื่ะก้ล็ •	กรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ 364,000 50,000 91,000

นางอมีล็รัื่ติน์	ปรื่ะจัำกษ์ัธัรื่รื่มี •	กรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ 364,000 50,000 91,000

นางสาวัวิัจิำติต์ิ	ที่ว่ัปร่ื่ชิาชิาติิ •	กรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ 364,000 50,000 91,000

นายนิโคลั็ส	ฟิลิ็ป	กร่ื่น* •	กรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่
•	กรื่รื่มีการื่กล็ยุที่ธ์ัธุัรื่กิจำ

- - 134,000

รวัม 7,200,000 1,000,000 1,800,000

หุ้มีายเหุ้ตุิ	
ท่ี่�ปรื่ะชุิมีคณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ครัื่�งท่ี่�	89	(5/2562)	เม่ี�อวัันท่ี่�	6	พฤศจิำกายน	2562	ม่ีมีติิใหุ้�นายนิโคลั็ส	ฟิลิ็ป	กร่ื่น	ดำารื่งติำาแหุ้น่ง
กรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่เป็นวัันสุดที่�าย	เน่�องจำากล็าออก	แล็ะได�แต่ิงตัิ�ง	นายพอล็	ไบรื่อัน	ฟัสซ่เป็นกรื่รื่มีการื่ที่ดแที่น	ติามีวัารื่ะท่ี่�เหุ้ล่็ออย่้
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(สิ�งที่่�ส่งมีาด�วัย	6)

ข้�อบังคับบริษัที่ในส่วันที่ี�เกี�ยวัข้�องกับการประชุุมผู้้�ถืือหัุ�น

คุณสมบัติุข้องกรรมการ
(ข้�อ 20)	 บริื่ษััที่ม่ีคณะกรื่รื่มีการื่คณะหุ้นึ�งเพ่�อดำาเนินกิจำการื่บริื่ษััที่	โดยคณะกรื่รื่มีการื่ของบริื่ษััที่ปรื่ะกอบด�วัยกรื่รื่มีการื่ 

อยา่งน�อย	5	คน	แล็ะกรื่รื่มีการื่ไมีน่�อยกว่ัากึ�งหุ้นึ�งของจำำานวันกรื่รื่มีการื่ทัี่�งหุ้มีดนั�นติ�องมีถิ่ื�นท่ี่�อย้ใ่นรื่าชิอาณาจำกัรื่	แล็ะ
กรื่รื่มีการื่ของบรื่ิษััที่จำะติ�องเป็นผู้้�ม่ีคุณสมีบัติิติามีท่ี่�กฎหุ้มีายกำาหุ้นด	แต่ิทัี่�งน่�ผู้้�เป็นกรื่รื่มีการื่ของบรื่ิษััที่ไมี่จำำาเป็น 
จำะติ�องเป็นผู้้�ถ่ือหุุ้�นของบริื่ษััที่	คณะกรื่รื่มีการื่เป็นผู้้�รัื่บผิู้ดชิอบจัำดการื่กิจำการื่ทัี่�งหุ้ล็ายทัี่�งปวังของบริื่ษััที่	แล็ะม่ีอำานาจำ
หุ้น�าท่ี่�ดำาเนินการื่ภายในขอบเขติ	กฎหุ้มีาย	วััติถุืปรื่ะสงค์แล็ะข�อบังคับของบริื่ษััที่	แล็ะติามีมีติิท่ี่�ปรื่ะชุิมีใหุ้ญ่ผู้้�ถ่ือหุุ้�น

(ข้�อ 21)	 การื่เล่็อกตัิ�งกรื่รื่มีการื่ของบริื่ษััที่ใหุ้�กรื่ะที่ำาโดยท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นทัี่�งน่�เป็นไปติามีหุ้ลั็กเกณฑ์์แล็ะวิัธ่ัการื่ดังต่ิอไปน่�
(1)	 ผู้้�ถ่ือหุุ้�นคนหุ้นึ�งม่ีคะแนนเส่ยง	1	เส่ยงต่ิอหุุ้�น	1	หุุ้�นท่ี่�ตินถ่ืออย้่
(2)	 ในการื่เล่็อกตัิ�งกรื่รื่มีการื่อาจำใชิ�วัิธ่ัออกเส่ยงล็งคะแนนเล่็อกกรื่รื่มีการื่เป็นรื่ายบุคคล็ในการื่ล็งมีติิแติ่ล็ะครัื่�ง 

ผู้้�ถ่ือหุุ้�นติ�องออกเส่ยงด�วัยคะแนนท่ี่�ม่ีติามี	(1)	ทัี่�งหุ้มีด	แต่ิจำะแบ่งคะแนนเส่ยงใหุ้�แก่ผู้้�ใดมีากน�อยเพ่ยงใดไม่ีได�
(3)	 บุคคล็ซึ�งได�รัื่บคะแนนเส่ยงส้งสุดติามีล็ำาดับล็งมีาเป็นผู้้�ได�รัื่บการื่เล่็อกตัิ�งเป็นกรื่รื่มีการื่เท่ี่าจำำานวันกรื่รื่มีการื่ท่ี่�จำะ

พึงม่ีหุ้ร่ื่อจำะพึงเล่็อกตัิ�งในครัื่�งนั�น	ในกรื่ณ่ท่ี่�บุคคล็ซึ�งได�รัื่บการื่เล่็อกตัิ�งในล็ำาดับถัืดล็งมีาม่ีคะแนนเส่ยงเท่ี่ากันเกิน
จำำานวันกรื่รื่มีการื่ท่ี่�จำะพึงม่ีหุ้ร่ื่อจำะพึงเล่็อกตัิ�งในครัื่�งนั�นใหุ้�ผู้้�เป็นปรื่ะธัานท่ี่�ปรื่ะชุิมีเป็นผู้้�ออกเส่ยงช่ิ�ขาด

(ข้�อ 22) ในการื่ปรื่ะชุิมีสามัีญปรื่ะจำำาปีทุี่กครัื่�ง	 ใหุ้�กรื่รื่มีการื่ออกจำากติำาแหุ้น่ง	1	ใน	3	ของจำำานวันกรื่รื่มีการื่ท่ี่�ม่ีอย้่ทัี่�งหุ้มีด 
ถื�าจำำานวันกรื่รื่มีการื่ท่ี่�จำะแบ่งออกใหุ้�ติรื่งเป็น	3	ส่วันไม่ีได�	ก็ใหุ้�ออกโดยจำำานวันใกล็�ท่ี่�สุดกับส่วัน	1	ใน	3กรื่รื่มีการื่ท่ี่�จำะ
ติ�องออกจำากติำาแหุ้น่งในปีแรื่กแล็ะปีท่ี่�สองภายหุ้ลั็งจำดที่ะเบ่ยนบริื่ษััที่นั�นใหุ้�ใชิ�วิัธ่ัจัำบสล็ากกันว่ัาผู้้�ใดจำะออก 
ส่วันปีหุ้ลั็งๆต่ิอไปใหุ้�กรื่รื่มีการื่คนท่ี่�อย่้ในติำาแหุ้น่งนานท่ี่�สุดนั�นเป็นผู้้�ออกจำากติำาแหุ้น่งกรื่รื่มีการื่ท่ี่�ออกติามีวัารื่ะนั�นได�
รัื่บเล่็อกตัิ�งใหุ้ม่ีก็ได�

(ข้�อ 23) กรื่รื่มีการื่ม่ีสิที่ธิัได�รัื่บค่าติอบแที่นจำากบริื่ษััที่ในร้ื่ปของเงินรื่างวััล็	 เบ่�ยปรื่ะชุิมี	บำาเหุ้น็จำ	โบนัส	หุ้ร่ื่อผู้ล็ปรื่ะโยชิน์	
ติอบแที่นในลั็กษัณะอ่�นติามีท่ี่�ท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นจำะอนุมัีติิซึ�งอาจำกำาหุ้นดเป็นจำำานวันแน่นอนหุ้ร่ื่อวัางเป็นหุ้ลั็กเกณฑ์์	
แล็ะจำะกำาหุ้นดไวั�เป็นครื่าวั	ๆ	ไป	หุ้ร่ื่อจำะใหุ้�ม่ีผู้ล็ติล็อดไปจำนกว่ัาจำะม่ีการื่เปล่็�ยนแปล็งก็ได�	แล็ะนอกจำากนั�นใหุ้�ได�รัื่บ
เบ่�ยเล่็�ยงแล็ะสวััสดิการื่ต่ิางๆ	ติามีรื่ะเบ่ยบของบริื่ษััที่ควัามีในวัรื่รื่คหุ้นึ�งไม่ีกรื่ะที่บกรื่ะเท่ี่อนสิที่ธิัของพนักงานหุ้ร่ื่อ
ล้็กจำ�างของบริื่ษััที่ซึ�งได�รัื่บเล่็อกตัิ�งเป็นกรื่รื่มีการื่ในอันท่ี่�จำะได�รัื่บค่าติอบแที่นแล็ะผู้ล็ปรื่ะโยชิน์ในฐานะท่ี่�เป็นพนักงาน
หุ้ร่ื่อล้็กจำ�างของบริื่ษััที่

(ข้�อ 24)	 นอกจำากพ�นจำากติำาแหุ้น่งติามีวัารื่ะแล็�วักรื่รื่มีการื่พ�นจำากติำาแหุ้น่งเม่ี�อ
(1)	 ติาย
(2)	 ล็าออก
(3)	 ขาดคุณสมีบัติิหุ้ร่ื่อม่ีลั็กษัณะติ�องหุ้�ามีด�วัยกฎหุ้มีายว่ัาด�วัยบริื่ษััที่มีหุ้าชินจำำากัด
(4)	 ท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นล็งมีติิใหุ้�ออก
(5)	 ศาล็ม่ีคำาสั�งใหุ้�ออกจำากติำาแหุ้น่ง

(ข้�อ 25) กรื่รื่มีการื่คนใดจำะล็าออกจำากติำาแหุ้น่ง	 ใหุ้�ย่�นใบล็าออกต่ิอบริื่ษััที่	การื่ล็าออกม่ีผู้ล็นับแต่ิวัันท่ี่�ใบล็าไปถึืงบริื่ษััที่	 
กรื่รื่มีการื่ซึ�งล็าออกติามีวัรื่รื่คฯหุ้นึ�ง	จำะแจำ�งการื่ล็าออกของตินใหุ้�นายที่ะเบ่ยนที่รื่าบด�วัยก็ได�

(ข้�อ 26) ในกรื่ณ่ท่ี่�ติำาแหุ้น่งกรื่รื่มีการื่ว่ัางล็งเพรื่าะเหุ้ตุิอ่�นนอกจำากถึืงครื่าวัออกติามีวัารื่ะใหุ้�คณะกรื่รื่มีการื่เล่็อกบุคคล็คนหุ้นึ�ง
ซึ�งม่ีคุณสมีบัติิแล็ะไมีม่่ีลั็กษัณะติ�องหุ้�ามีติามีกฎหุ้มีายว่ัาด�วัยบริื่ษััที่มีหุ้าชินจำำากัดเข�าเปน็กรื่รื่มีการื่แที่นในการื่ปรื่ะชิมุี
คณะกรื่รื่มีการื่ครื่าวัถัืดไป	 เวั�นแต่ิวัารื่ะของกรื่รื่มีการื่จำะเหุ้ล่็อน�อยกว่ัา	2	 เด่อน	โดยบุคคล็ซึ�งเข�าเป็นกรื่รื่มีการื่แที่น 
ดังกล่็าวัจำะอย้่ในติำาแหุ้น่งกรื่รื่มีการื่ได�เพ่ยงเท่ี่าวัารื่ะท่ี่�ยังเหุ้ล่็ออย้่ของกรื่รื่มีการื่ท่ี่�ตินแที่นมีติิของคณะกรื่รื่มีการื่ติามี
วัรื่รื่คหุ้นึ�งติ�องปรื่ะกอบด�วัยคะแนนเส่ยงไม่ีน�อยกว่ัา	3ใน4ของจำำานวันกรื่รื่มีการื่ท่ี่�ยังเหุ้ล่็ออย้่

(ข้�อ 27)	 ท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นอาจำล็งมีติิใหุ้�กรื่รื่มีการื่คนใดออกจำากติำาแหุ้น่งก่อนถึืงครื่าวัออกติามีวัารื่ะได�ด�วัยคะแนนเส่ยง 
ไม่ีน�อยกว่ัา	3	ใน	4	ของจำำานวันผู้้�ถ่ือหุุ้�นซึ�งมีาปรื่ะชุิมีแล็ะม่ีสิที่ธิัออกเส่ยง	แล็ะม่ีหุุ้�นนับรื่วัมีกันได�ไม่ีน�อยกว่ัากึ�งหุ้นึ�ง
ของจำำานวันหุุ้�นท่ี่�ถ่ือโดยผู้้�ถ่ือหุุ้�นท่ี่�มีาปรื่ะชุิมีแล็ะม่ีสิที่ธิัออกเส่ยง



บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จำ�กัด (มห�ชน)36

(ข้�อ 28)	 ใหุ้�คณะกรื่รื่มีการื่เล่็อกกรื่รื่มีการื่คนหุ้นึ�งเป็นปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่แล็ะเล่็อกกรื่รื่มีการื่อ่กคนหุ้นึ�งเป็นกรื่รื่มีการื่ผู้้�จัำดการื่
ในกรื่ณ่ท่ี่�คณะกรื่รื่มีการื่พิจำารื่ณาเห็ุ้นสมีควัรื่จำะเล่็อกกรื่รื่มีการื่คนหุ้นึ�งหุ้ร่ื่อหุ้ล็ายคนเป็นรื่องปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่ก็ได�	
รื่องปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่ม่ีหุ้น�าท่ี่�ติามีข�อบังคับในกิจำการื่ซึ�งปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่มีอบหุ้มีาย

การประชุุมผู้้�ถืือหุั�น
(ข้�อ 36)	 คณะกรื่รื่มีการื่ติ�องจัำดใหุ้�ม่ีการื่ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นเป็นการื่ปรื่ะชุิมีสามัีญปรื่ะจำำาปี	ภายใน	4	 เด่อนนับแต่ิวัันสิ�นสุดของ 

รื่อบปีบัญช่ิของบริื่ษััที่	การื่ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นครื่าวัอ่�นนอกจำากวัรื่รื่คหุ้นึ�งท่ี่�กล่็าวัมีาแล็�วั	 ใหุ้�เร่ื่ยกว่ัาการื่ปรื่ะชุิมี 
วิัสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�น	คณะกรื่รื่มีการื่จำะเร่ื่ยกปรื่ะชิมุีวิัสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นเม่ี�อใดก็ได�สุดแต่ิจำะเหุ้น็สมีควัรื่	หุ้ร่ื่อผู้้�ถ่ือหุุ้�นรื่วัมีกนันับ
จำำานวันหุุ้�นได�ไม่ีน�อยกว่ัา	1	ใน	5	ของจำำานวันหุุ้�นท่ี่�จำำาหุ้น่ายได�ทัี่�งหุ้มีดหุ้ร่ื่อผู้้�ถ่ือหุุ้�นไม่ีน�อยกว่ัา	25	คน	ซึ�งม่ีหุุ้�นนับรื่วัมี
กันได�	ไม่ีน�อยกว่ัา	1	ใน	10ของจำำานวันหุุ้�นท่ี่�จำำาหุ้น่ายได�ทัี่�งหุ้มีด	จำะเข�าช่ิ�อกันที่ำาหุ้นังส่อรื่�องขอใหุ้�คณะกรื่รื่มีการื่เร่ื่ยก
ปรื่ะชุิมีวิัสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นเม่ี�อใดก็ได�	แต่ิติ�องรื่ะบุเหุ้ตุิผู้ล็ในการื่ท่ี่�ขอใหุ้�เร่ื่ยกปรื่ะชุิมีไวั�ใหุ้�ชัิดเจำนในหุ้นังส่อดังกล่็าวัด�วัย 
ในกรื่ณ่น่�ใหุ้�คณะกรื่รื่มีการื่จัำดปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นภายใน	1	เด่อนนับแต่ิวัันท่ี่�ได�รัื่บหุ้นังส่อจำากผู้้�ถ่ือหุุ้�น

(ข้�อ 37)	 ในการื่เร่ื่ยกปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�น	 ใหุ้�คณะกรื่รื่มีการื่จัำดที่ำาเป็นหุ้นังส่อนัดปรื่ะชุิมี	รื่ะบุสถืานท่ี่�	 วััน	 เวัล็า	รื่ะเบ่ยบวัารื่ะ 
การื่ปรื่ะชุิมี	แล็ะเร่ื่�องท่ี่�จำะเสนอต่ิอท่ี่�ปรื่ะชุิมี	พรื่�อมีด�วัยรื่ายล็ะเอ่ยดติามีสมีควัรื่	โดยรื่ะบุว่ัาเป็นเร่ื่�องท่ี่�จำะเสนอเพ่�อที่รื่าบ 
เพ่�ออนุมีัติิหุ้ร่ื่อเพ่�อพิจำารื่ณาแล็�วัแต่ิกรื่ณ่	รื่วัมีทัี่�งควัามีเห็ุ้นของคณะกรื่รื่มีการื่ในเร่ื่�องดังกล่็าวั	 (ถื�าม่ี)	แล็ะจัำดส่งใหุ้� 
ผู้้�ถ่ือหุุ้�นแล็ะนายที่ะเบ่ยนที่รื่าบไม่ีน�อยกว่ัา	7	วัันก่อนวัันปรื่ะชุิมี	แล็ะโฆษัณาคำาบอกกล่็าวันัดปรื่ะชุิมีในหุ้นังส่อพิมีพ์
ติิดต่ิอกัน	3	 วัันก่อนวัันปรื่ะชุิมีไม่ีน�อยกว่ัา	3	 วัันใหุ้�คณะกรื่รื่มีการื่หุ้ร่ื่อกรื่รื่มีการื่ท่ี่�ได�รัื่บมีอบหุ้มีายเป็นผู้้�กำาหุ้นด 
วััน	 เวัล็า	แล็ะสถืานท่ี่�ท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�น	 ซึ�งสถืานท่ี่�ท่ี่�จำะใชิ�เป็นท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นนั�นติ�องอย้่ในที่�องท่ี่�อันเป็นท่ี่�ตัิ�งของ
สำานักงานใหุ้ญ่	หุ้ร่ื่อสำานักงานสาขา	หุ้ร่ื่อจัำงหุ้วััดใกล็�เค่ยงกับท่ี่�ตัิ�งของสำานักงานใหุ้ญ่แล็ะสำานักงานสาขา	หุ้ร่ื่อ 
จัำงหุ้วััดอ่�นหุ้ร่ื่อสถืานท่ี่�อ่�น	ติามีท่ี่�คณะกรื่รื่มีการื่เห็ุ้นว่ัาเหุ้มีาะสมี

การมอบฉัันที่ะเพื�อเข้�าประชุุมผู้้�ถืือหุั�น และสิที่ธิัข้องผู้้�ถืือหุั�นในการออกเสียงลงคะแนน
(ข้�อ 38) ในการื่ปรื่ะชิุมีผู้้�ถ่ือหุุ้�น	 ผู้้�ถ่ือหุุ้�นม่ีสิที่ธิัเข�าปรื่ะชุิมีแล็ะออกเส่ยงล็งคะแนนในการื่ปรื่ะชิุมีผู้้�ถ่ือหุุ้�น	แต่ิผู้้�ถ่ือหุุ้�นอาจำ 

มีอบฉัันที่ะใหุ้�บคุคล็ซึ�งบรื่รื่ล็นิุติิภาวัะแล็�วัเข�าปรื่ะชิมุีแล็ะออกเส่ยงแที่นตินในการื่ปรื่ะชิมุีก็ได�ทัี่�งน่�การื่มีอบฉัันที่ะติ�อง
ที่ำาเป็นหุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะโดยติ�องล็งวัันท่ี่�แล็ะล็ายม่ีอช่ิ�อของผู้้�ถ่ือหุุ้�นท่ี่�มีอบฉัันที่ะแล็ะผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะ	แล็ะจำะติ�องเป็น
ไปติามีแบบท่ี่�นายที่ะเบ่ยนกำาหุ้นด	หุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะน่�จำะติ�องมีอบใหุ้�แก่ปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่หุ้ร่ื่อผู้้�ท่ี่�ปรื่ะธัานกำาหุ้นด	
ณ	สถืานท่ี่�ท่ี่�ปรื่ะชุิมีก่อนผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะเข�าปรื่ะชุิมี

(ข้�อ 39)	 ในการื่ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�น	ติ�องม่ีผู้้�ถ่ือหุุ้�นแล็ะผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะจำากผู้้�ถ่ือหุุ้�น	(ถื�าม่ี)	มีาปรื่ะชุิมีไม่ีน�อยกว่ัา	25	คนแล็ะติ�องม่ี
หุุ้�นนับรื่วัมีกันได�ไม่ีน�อยกว่ัา1ใน3ของจำำานวันหุุ้�นท่ี่�จำำาหุ้น่ายได�ทัี่�งหุ้มีด	หุ้ร่ื่อม่ีผู้้�ถ่ือหุุ้�นแล็ะผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะจำากผู้้�ถ่ือหุุ้�น
มีาปรื่ะชุิมีไม่ีน�อยกว่ัากึ�งหุ้นึ�งของจำำานวันผู้้�ถ่ือหุุ้�นทัี่�งหุ้มีดแล็ะติ�องม่ีหุุ้�นนับรื่วัมีกันได�ไม่ีน�อยกว่ัา	1	ใน	3	ของจำำานวัน
หุุ้�นท่ี่�จำำาหุ้น่ายได�ทัี่�งหุ้มีดจึำงจำะครื่บเป็นองค์ปรื่ะชุิมี

	 ในกรื่ณ่ท่ี่�ปรื่ากฏวัา่การื่ปรื่ะชิมุีผู้้�ถ่ือหุุ้�นครัื่�งใดเมี่�อล่็วังเวัล็านดัไปแล็�วัถืงึ	1	ชัิ�วัโมีง	จำำานวันผู้้�ถือ่หุุ้�นซึ�งมีาเข�าร่ื่วัมีปรื่ะชิมุี
ไม่ีครื่บองค์ปรื่ะชุิมีติามีท่ี่�กำาหุ้นดไวั�หุ้ากว่ัาการื่ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นได�เร่ื่ยกนัดเพรื่าะผู้้�ถ่ือหุุ้�นรื่�องขอ	การื่ปรื่ะชุิมีเป็นอันรื่ะงับไป 
ถื�าการื่ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นนั�นมิีใช่ิเป็นการื่เร่ื่ยกปรื่ะชุิมีเพรื่าะผู้้�ถ่ือหุุ้�นรื่�องขอใหุ้�นัดปรื่ะชุิมีใหุ้ม่ีแล็ะใหุ้�ส่งหุ้นังส่อนัดปรื่ะชุิมี 
ไปยังผู้้�ถ่ือหุุ้�นไม่ีน�อยกว่ัา	7	วัันก่อนวัันปรื่ะชุิมี	ในการื่ปรื่ะชุิมีครัื่�งหุ้ลั็งน่�ไม่ีบังคับว่ัาจำะติ�องครื่บองค์ปรื่ะชุิมี

(ข้�อ 40) ในการื่ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�น	ใหุ้�ปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่นั�งเป็นปรื่ะธัานท่ี่�ปรื่ะชุิมี	ในกรื่ณ่ท่ี่�ปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่ไม่ีอย้่ในท่ี่�ปรื่ะชุิมี	
หุ้ร่ื่อไม่ีสามีารื่ถืปฏิบัติิหุ้น�าท่ี่�ได�	ถื�าม่ีรื่องปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่ใหุ้�รื่องปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่เป็นปรื่ะธัาน	ถื�าไม่ีม่ีรื่องปรื่ะธัาน
กรื่รื่มีการื่หุ้ร่ื่อม่ีแต่ิไม่ีอาจำปฏิบัติิหุ้น�าท่ี่�ได�	 ใหุ้�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นซึ�งมีาปรื่ะชุิมีเล่็อกตัิ�งผู้้�ถ่ือหุุ้�นคนหุ้นึ�งซึ�งได�เข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมีเป็น
ปรื่ะธัานท่ี่�ปรื่ะชุิมี

(ข้�อ 41) ปรื่ะธัานในท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นม่ีหุ้น�าท่ี่�ควับคุมีการื่ปรื่ะชุิมี	ใหุ้�เป็นไปติามีกฎหุ้มีายแล็ะข�อบังคับของบริื่ษััที่ว่ัาด�วัย 
การื่ปรื่ะชิมุี	ในการื่น่�ติ�องดำาเนนิการื่ปรื่ะชิมุีใหุ้�เป็นไปติามีล็ำาดับรื่ะเบ่ยบวัารื่ะท่ี่�กำาหุ้นดไวั�ในหุ้นงัส่อนัดปรื่ะชิมุี	เวั�นแติ่
ท่ี่�ปรื่ะชุิมีจำะม่ีมีติิใหุ้�เปล่็�ยนล็ำาดับรื่ะเบ่ยบวัารื่ะด�วัยคะแนนเส่ยงไม่ีน�อยกว่ัา	2	ใน	3	ของจำำานวันผู้้�ถ่ือหุุ้�นซึ�งมีาปรื่ะชุิมี
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(ข้�อ 42) ในการื่ออกเส่ยงล็งคะแนนในท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�น	ใหุ้�หุุ้�น	1	หุุ้�นม่ีเส่ยง	1	เส่ยง	ทัี่�งน่�	ผู้้�ถ่ือหุุ้�นคนใดม่ีส่วันได�เส่ยเป็นพิเศษั
ในเร่ื่�องใดซึ�งท่ี่�ปรื่ะชุิมีจำะได�ล็งมีติิผู้้�ถ่ือหุุ้�นคนนั�นไม่ีม่ีสิที่ธิัออกเส่ยงล็งคะแนนด�วัยในเร่ื่�องนั�นนอกจำากการื่ออกเส่ยง 
ล็งคะแนนเล่็อกตัิ�งกรื่รื่มีการื่

มติุข้องทีี่�ประชุุมผู้้�ถืือหุั�นนั�นใหั�ประกอบดี�วัยคะแนนเสียงดัีงตุ่อไปนี�
(1)	 ในกรื่ณ่ปกติิใหุ้�ถ่ือคะแนนเส่ยงข�างมีากของผู้้�ถ่ือหุุ้�นซึ�งมีาปรื่ะชุิมีแล็ะออกเส่ยงล็งคะแนนถื�าม่ีคะแนนเส่ยงเท่ี่ากันใหุ้�ปรื่ะธัาน

ในท่ี่�ปรื่ะชุิมีออกเส่ยงเพิ�มีขึ�นอ่กเส่ยงหุ้นึ�งเป็นเส่ยงช่ิ�ขาด
(2)	 ในกรื่ณ่ดังต่ิอไปน่�ใหุ้�ถ่ือคะแนนเส่ยงไม่ีน�อยกว่ัา	3	ใน	4	ของจำำานวันเส่ยงทัี่�งหุ้มีดของผู้้�ถ่ือหุุ้�นซึ�งมีาปรื่ะชุิมีแล็ะม่ีสิที่ธิั 

ออกเส่ยงล็งคะแนน
(ก)	 การื่ขายหุ้ร่ื่อโอนกิจำการื่ของบริื่ษััที่ทัี่�งหุ้มีดหุ้ร่ื่อบางส่วันท่ี่�สำาคัญใหุ้�แก่บุคคล็อ่�น
(ข)	 การื่ซ่�อหุ้ร่ื่อรัื่บโอนกิจำการื่ของบริื่ษััที่อ่�นหุ้ร่ื่อบริื่ษััที่เอกชินมีาเป็นของบริื่ษััที่
(ค)	 การื่ที่ำาแก�ไข	หุ้ร่ื่อเลิ็กสัญญาเก่�ยวักับการื่ใหุ้�เช่ิากิจำการื่ของบริื่ษััที่ทัี่�งหุ้มีดหุ้ร่ื่อบางส่วันท่ี่�สำาคัญ
(ง)	 การื่มีอบหุ้มีายใหุ้�บุคคล็อ่�นเข�าจัำดการื่ธุัรื่กิจำของบริื่ษััที่
(จำ)	 การื่รื่วัมีกิจำการื่กับบุคคล็อ่�นโดยม่ีวััติถุืปรื่ะสงค์จำะแบ่งกำาไรื่ขาดทุี่นกัน
(ฉั)	 การื่แก�ไขเพิ�มีเติิมีหุ้นังส่อบริื่คณห์ุ้สนธิัหุ้ร่ื่อข�อบังคับ
(ชิ)	 การื่เพิ�มีหุ้ร่ื่อล็ดทุี่นของบริื่ษััที่หุ้ร่ื่อการื่ออกหุุ้�นก้�
(ซ)	 การื่ควับหุ้ร่ื่อเลิ็กบริื่ษััที่

(ข้�อ 43) กิจำการื่อันท่ี่�ปรื่ะชุิมีสามัีญปรื่ะจำำาปี	พึงกรื่ะที่ำาม่ีดังน่�
(1)	 พิจำารื่ณารัื่บที่รื่าบรื่ายงานของคณะกรื่รื่มีการื่ท่ี่�เสนอติ่อท่ี่�ปรื่ะชุิมีแสดงถึืงผู้ล็การื่ดำาเนินการื่ของบริื่ษััที่ในรื่อบปี 

ท่ี่�ผู่้านมีา
(2)	พิจำารื่ณาแล็ะอนุมัีติิงบดุล็แล็ะบัญช่ิกำาไรื่ขาดทุี่นของบริื่ษััที่
(3)	พิจำารื่ณาจัำดสรื่รื่เงินกำาไรื่	แล็ะการื่จ่ำายเงินปันผู้ล็
(4)	พิจำารื่ณาเล่็อกตัิ�งกรื่รื่มีการื่แที่นกรื่รื่มีการื่ท่ี่�ออกติามีวัารื่ะ
(5)	พิจำารื่ณาแต่ิงตัิ�งผู้้�สอบบัญช่ิแล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่น
(6)	กิจำการื่อ่�น	ๆ

เงินปันผู้ล และ เงินสำารอง
(ข้�อ 49) หุ้�ามีมิีใหุ้�ปรื่ะกาศจ่ำายเงินปันผู้ล็นอกจำากโดยมีติิของท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นหุ้ร่ื่อมีติิของคณะกรื่รื่มีการื่ในกรื่ณ่ท่ี่�ม่ีการื่จ่ำาย

เงินปันผู้ล็รื่ะหุ้ว่ัางกาล็การื่จ่ำายเงินปันผู้ล็ใหุ้�แจำ�งเป็นหุ้นังส่อไปยังผู้้�ถ่ือหุุ้�นแล็ะโฆษัณาคำาบอกกล่็าวัการื่จ่ำายเงินปันผู้ล็นั�น
ที่างหุ้นังส่อพิมีพ์แหุ่้งที่�องท่ี่�ฉับับหุ้นึ�งแล็ะจัำดใหุ้�ม่ีการื่จ่ำายเงินปันผู้ล็ดังกล่็าวัภายใน	1	(หุ้นึ�ง)	เด่อน	นับแต่ิม่ีมีติิเช่ินว่ัานั�น

(ข้�อ 50)	 คณะกรื่รื่มีการื่อาจำจ่ำายเงินปันผู้ล็รื่ะหุ้ว่ัางกาล็ใหุ้�แก่ผู้้�ถ่ือหุุ้�นเป็นครัื่�งครื่าวัได�เม่ี�อปรื่ากฏแก่กรื่รื่มีการื่ว่ัาบริื่ษััที่ม่ีกำาไรื่พอ
สมีควัรื่ท่ี่�จำะกรื่ะที่ำาเช่ินนั�นได�แล็ะเม่ี�อได�จ่ำายเงินปันผู้ล็แล็�วัใหุ้�รื่ายงานใหุ้�ท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นที่รื่าบในการื่ปรื่ะชุิมีครื่าวัต่ิอไป

(ข้�อ 51)	 เงินปันผู้ล็นั�นใหุ้�แบ่งติามีจำำานวันหุุ้�นหุุ้�นล็ะเท่ี่าๆกันเวั�นแต่ิจำะได�ม่ีกำาหุ้นดไวั�เป็นอย่างอ่�นสำาหุ้รัื่บหุุ้�นบุริื่มีสิที่ธิัการื่จ่ำาย
เงินปันผู้ล็จำากเงินปรื่ะเภที่อ่�นนอกจำากเงินกำาไรื่จำะกรื่ะที่ำามิีได�แล็ะในกรื่ณ่ท่ี่�บริื่ษััที่ยังม่ียอดขาดทุี่นสะสมีอย้่หุ้�ามีมิีใหุ้�
จ่ำายเงินปันผู้ล็ภายใติ�วัรื่รื่คดังกล่็าวัข�างติ�นในกรื่ณ่ท่ี่�บริื่ษััที่ยงัจำำาหุ้น่ายหุุ้�นไม่ีครื่บติามีจำำานวันท่ี่�จำดที่ะเบ่ยนไวั�หุ้ร่ื่อบริื่ษััที่
ได�จำดที่ะเบ่ยนเพิ�มีทุี่นแล็�วับริื่ษััที่จำะจ่ำายเงินปันผู้ล็ทัี่�งหุ้มีดหุ้ร่ื่อบางส่วันโดยออกเป็นหุุ้�นสามัีญใหุ้ม่ีใหุ้�แก่ผู้้�ถ่ือหุุ้�นโดย 
ได�รัื่บควัามีเห็ุ้นชิอบจำากท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นก็ได�

(ข้�อ 52) บริื่ษััที่ติ�องจัำดสรื่รื่กำาไรื่สุที่ธิัปรื่ะจำำาปี	 ส่วันหุ้นึ�งไวั�เป็นทุี่นสำารื่องไม่ีน�อยกว่ัารื่�อยล็ะ	5	 (หุ้�า)	ของกำาไรื่สุที่ธิัปรื่ะจำำาปี 
หัุ้กด�วัยยอดเงินขาดทุี่นสะสมียกมีา	 (ถื�าม่ี)จำนกว่ัาทุี่นสำารื่องน่�จำะม่ีจำำานวันไม่ีน�อยกว่ัารื่�อยล็ะ	10	 (สิบ)	 ของ 
ทุี่นจำดที่ะเบ่ยนนอกจำากทุี่นสำารื่องดังกล่็าวัคณะกรื่รื่มีการื่อาจำเสนอใหุ้�ท่ี่�ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นล็งมีติิใหุ้�จัำดสรื่รื่เงินทุี่นสำารื่องอ่�น 
ติามีท่ี่�เห็ุ้นว่ัาจำะเป็นปรื่ะโยชิน์ในการื่ดำาเนินการื่ของบริื่ษััที่ด�วัยก็ได�
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(สิ�งที่่�ส่งมีาด�วัย	7)

หัลักฐานที่ี�ตุ�องใชุ�ในการแสดีงสิที่ธัิเข้�าประชุุมผู้่านสื�ออิเล็กที่รอนิกส์ (e-AGM) 
วัิธัีการมอบฉัันที่ะ การลงที่ะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน

บุคคลธัรรมดีา
	 1.	กรื่ณ่ผู้้�ถ่ือหุุ้�นเข�าปรื่ะชุิมีผู่้านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์ด�วัยตินเอง	:	
	 ใหุ้�ล็งที่ะเบ่ยนเข�าร่ื่วัมีการื่ปรื่ะชุิมีผู่้านรื่ะบบของ	DAP	e-Shareholder	Meeting	ติามี	QR	Code	แล็ะ	คำาแนะนำาใน 
การื่ล็งที่ะเบ่ยน	(สิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	11)	หุ้ร่ื่อหุ้ากท่ี่านไม่ีสะดวักล็งที่ะเบ่ยนผู่้านรื่ะบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting	ด�วัยตินเองแล็ะ 
ม่ีควัามีปรื่ะสงค์ใหุ้�ที่างบริื่ษััที่ฯ	เป็นผู้้�ล็งที่ะเบ่ยนการื่เข�าร่ื่วัมีใหุ้�ท่ี่าน	สามีารื่ถืกรื่ะที่ำาได�โดยขอใหุ้�ท่ี่านส่งแบบฟอร์ื่มีแจำ�งควัามีปรื่ะสงค์
เข�าร่ื่วัมีการื่ปรื่ะชุิมีพรื่�อมีหุ้ลั็กฐานปรื่ะกอบล่็วังหุ้น�าติามีช่ิองที่างท่ี่�รื่ะบุในแบบฟอร์ื่มีแจำ�งควัามีปรื่ะสงค์	(สิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	12)
	 2.	กรื่ณ่ผู้้�ถ่ือหุุ้�นมีอบฉัันที่ะใหุ้�ผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะเข�าปรื่ะชุิมี	:
	 หุ้ากท่ี่านผู้้�ถ่ือหุุ้�นไม่ีสามีารื่ถืเข�าร่ื่วัมีปรื่ะชิมุีผู่้านรื่ะบบอเิล็็กที่รื่อนกิส์ได�ด�วัยตินเอง	โปรื่ดมีอบฉัันที่ะใหุ้�แก่ผู้้�อ่�นเข�าปรื่ะชุิมี
แล็ะออกเส่ยงแที่นติน	โดยใชิ�หุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะแบบ	ก.	หุ้ร่ื่อแบบ	ข.	แบบใดแบบหุ้นึ�งเท่ี่านั�น	รื่ายล็ะเอ่ยดหุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะ
ปรื่ากฏติามีสิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	8	นอกจำากน่�ท่ี่านผู้้�ถ่ือหุุ้�นสามีารื่ถืมีอบฉัันที่ะใหุ้�กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะของบริื่ษััที่ฯ	(ท่ี่�ไม่ีม่ีส่วันได�เส่ยในวัารื่ะ
เล่็อกตัิ�งกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่)	ท่ี่านใดท่ี่านหุ้นึ�ง	เข�าปรื่ะชุิมีแล็ะออกเส่ยงแที่นตินได�	โดยใชิ�หุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะแบบ	ข.	กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ
ท่ี่านดังกล่็าวัจำะล็งมีติิในแต่ิล็ะวัารื่ะติามีท่ี่�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นกำาหุ้นดไวั�ในหุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะ	 ทัี่�งน่�	 รื่ายล็ะเอ่ยดแล็ะคุณสมีบัติิของ 
กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะท่ี่�เสนอใหุ้�เป็นผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะของผู้้�ถ่ือหุุ้�น	 ดังปรื่ากฏในสิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	 9	 กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะของบริื่ษััที่ฯ 
ซึ�งเป็นกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ผู้้�ไม่ีม่ีส่วันได�เส่ยในวัารื่ะพิจำารื่ณาเล่็อกตัิ�งกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ในการื่ปรื่ะชุิมีครัื่�งน่�	ดังน่�	
	 	 1)	นายบรื่รื่จำง	จิำติต์ิแจำ�ง
	 	 2)	รื่ศ.	ดรื่.วิัชิา	จิำวัาลั็ย	
	 ที่างบริื่ษััที่ฯ	ขอควัามีกรุื่ณาใหุ้�ท่ี่านกรื่อกข�อควัามีใหุ้�ครื่บถื�วัน	พรื่�อมีทัี่�งล็งล็ายม่ีอช่ิ�อในหุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะ	ติามีแบบ	ข.	
พรื่�อมีติิดอากรื่แสติมีป์	20	บาที่	(สิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	8)	แล็ะจัำดส่งไปรื่ษัณ่ย์แบบล็งที่ะเบ่ยนเพ่�อป้องกันการื่ส้ญหุ้ายมีาท่ี่�

“สำานักเล็ขานุการื่บริื่ษััที่บริื่ษััที่	ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป	จำำากัด	(มีหุ้าชิน)	
ท่ี่�อย้่	15/5	หุ้ม่้ี	6	ถืนนบางบัวัที่อง-สุพรื่รื่ณบุร่ื่	

ติำาบล็ล็ะหุ้ารื่	อำาเภอบางบัวัที่อง	จัำงหุ้วััดนนที่บุร่ื่	11110”	
โดยใหุ้�ไปรื่ษัณ่ย์ส่งเอกสารื่ใหุ้�ถึืงบริื่ษััที่ล่็วังหุ้น�าก่อนวัันปรื่ะชุิมี		ภายในวัันท่ี่�	5	เมีษัายน	2565

นิติุบุคคล
	 1.	กรื่ณ่ผู้้�แที่นของผู้้�ถ่ือหุุ้�น	(กรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่)	ของผู้้�ถ่ือหุุ้�นเข�าปรื่ะชุิมีด�วัยตินเอง	:

1)	 ใหุ้�ผู้้�แที่นผู้้�ถ่ือหุุ้�นในนามีนิติิบุคคล็ล็งที่ะเบ่ยนเข�าร่ื่วัมีการื่ปรื่ะชุิมีผู่้านรื่ะบบของ	DAP	e-Shareholder	Meeting	
ติามี	QR	Code	แล็ะ	คำาแนะนำาในการื่ล็งที่ะเบ่ยน	(สิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	11)	

2)	 ในกรื่ณ่ท่ี่�ไม่ีสะดวักล็งที่ะเบ่ยนผู่้านรื่ะบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting	ด�วัยตินเองแล็ะม่ีควัามีปรื่ะสงค์ใหุ้�
ที่างบรื่ษัิัที่ฯ	เป็นผู้้�ล็งที่ะเบ่ยนการื่เข�าร่ื่วัมีใหุ้�	สามีารื่ถืกรื่ะที่ำาได�โดยการื่ส่งแบบฟอร์ื่มีแจำ�งควัามีปรื่ะสงคเ์ข�าร่ื่วัมี
การื่ปรื่ะชุิมี	ติามีช่ิองที่างท่ี่�รื่ะบุในแบบฟอร์ื่มีแจำ�งควัามีปรื่ะสงค์	 (สิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	12)	โดยม่ีเอกสารื่ปรื่ะกอบ 
การื่ล็งที่ะเบ่ยน	ดังน่�
a)	 เอกสารื่ท่ี่�ส่วันรื่าชิการื่ออกใหุ้�ของผู้้�แที่น
b)	 สำาเนาหุ้นังส่อรัื่บรื่องการื่จำดที่ะเบ่ยนนิติิบุคคล็ของผู้้�ถ่ือหุุ้�น	อายุไม่ีเกิน	3	เด่อนพรื่�อมีล็งล็ายม่ีอช่ิ�อรัื่บรื่อง

สำาเนาถ้ืกติ�อง
c)	 โดยผู้้�แที่นนิติิบุคคล็	แล็ะม่ีข�อควัามีแสดงใหุ้�เห็ุ้นว่ัาผู้้�แที่นซึ�งเป็นผู้้�เข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมีม่ีอำานาจำกรื่ะที่ำาการื่แที่น

นิติิบุคคล็ซึ�งเป็นผู้้�ถ่ือหุุ้�น



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 39

	 2.	กรื่ณ่ผู้้�ถ่ือหุุ้�นมีอบฉัันที่ะใหุ้�ผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะเข�าปรื่ะชุิมี	:
1)	 ใหุ้�ผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะล็งที่ะเบ่ยนเข�าร่ื่วัมีการื่ปรื่ะชุิมีผู่้านรื่ะบบของ	DAP	e-Shareholder	Meeting	ติามี	QR	Code	

แล็ะ	คำาแนะนำาในการื่ล็งที่ะเบ่ยน	(สิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	11)	
2)	 ในกรื่ณ่ท่ี่�ไม่ีสะดวักล็งที่ะเบ่ยนผู่้านรื่ะบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting	ด�วัยตินเองแล็ะม่ีควัามีปรื่ะสงค์ใหุ้�

ที่างบรื่ษัิัที่ฯ	เป็นผู้้�ล็งที่ะเบ่ยนการื่เข�าร่ื่วัมีใหุ้�	สามีารื่ถืกรื่ะที่ำาได�โดยการื่ส่งแบบฟอร์ื่มีแจำ�งควัามีปรื่ะสงคเ์ข�าร่ื่วัมี
การื่ปรื่ะชุิมี	ติามีช่ิองที่างท่ี่�รื่ะบุในแบบฟอร์ื่มีแจำ�งควัามีปรื่ะสงค์	 (สิ�งท่ี่�ส่งมีาด�วัย	12)	โดยม่ีเอกสารื่ปรื่ะกอบ 
การื่ล็งที่ะเบ่ยน	ดังน่�
a)	 หุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะติามีแบบท่ี่�แนบมีาพรื่�อมีหุ้นังส่อนัดปรื่ะชุิมี	 ซึ�งได�กรื่อกข�อควัามีถ้ืกติ�องครื่บถื�วันแล็ะ 

ล็งล็ายม่ีอช่ิ�อผู้้�มีอบฉัันที่ะแล็ะผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะ
d)	 สำาเนาหุ้นังส่อรัื่บรื่องการื่จำดที่ะเบ่ยนนิติิบุคคล็ของผู้้�ถ่ือหุุ้�น	อายุไม่ีเกิน	3	เด่อนพรื่�อมีล็งล็ายม่ีอช่ิ�อรัื่บรื่อง

สำาเนาถ้ืกติ�อง
e)	 สำาเนาหุ้นังส่อรัื่บรื่องการื่จำดที่ะเบ่ยนนิติิบุคคล็ของผู้้�ถ่ือหุุ้�นอายุไม่ีเกิน	3	 เด่อนพรื่�อมีล็งล็ายม่ีอช่ิ�อรัื่บรื่อง

สำาเนาถ้ืกติ�องโดยผู้้�แที่นนิติิบุคคล็	(กรื่รื่มีการื่)		แล็ะม่ีข�อควัามีแสดงใหุ้�เห็ุ้นว่ัาผู้้�แที่นนิติิบุคคล็	ซึ�งล็งนามีใน
หุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะม่ีอำานาจำกรื่ะที่ำาการื่แที่นนิติิบุคคล็ซึ�งเป็นผู้้�ถ่ือหุุ้�น

	 3.	ผู้้�ถ่ือหุุ้�นซึ�งมิีได�ม่ีสัญชิาติิไที่ย	หุ้ร่ื่อเป็นนิติิบุคคล็ท่ี่�จัำดตัิ�งขึ�นติามีกฎหุ้มีายต่ิางปรื่ะเที่ศ
1)	 ใหุ้�เติร่ื่ยมีเอกสารื่เช่ินเด่ยวักับกรื่ณ่นิติิบุคคล็ข�อ	1	แล็ะ	2
2)	 ในกรื่ณ่ท่ี่�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นเป็นผู้้�ล็งทุี่นชิาวัต่ิางปรื่ะเที่ศมีอบใหุ้�	Custodian	เป็นผู้้�ล็งนามีในหุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะแที่นติ�อง

แสดงหุ้ลั็กฐานเพิ�มีเติิมี	ดังต่ิอไปน่�
a)	 หุ้นังส่อมีอบอำานาจำจำากผู้้�ถ่ือหุุ้�นท่ี่�เป็นผู้้�ล็งทุี่นต่ิางปรื่ะเที่ศใหุ้�	Custodian	เป็นผู้้�ดำาเนินการื่ล็งนามีในหุ้นังส่อ

มีอบฉัันที่ะแที่น	อายุไม่ีเกิน	6	เด่อน
b)	 หุ้นังส่อยน่ยนัว่ัาผู้้�ล็งนามีในหุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะแที่นได�รัื่บอนุญาติใหุ้�ปรื่ะกอบธุัรื่กิจำ	Custodian	อายไุม่ีเกิน	

6	เด่อน
	 ทัี่�งน่�	เอกสารื่ท่่ี่มิีได�ม่ีติ�นฉับับเป็นภาษัาอังกฤษัจำะติ�องจัำดที่ำาคำาแปล็ภาษัาอังกฤษัแนบมีาด�วัยแล็ะใหุ้�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นหุ้ร่ื่อผู้้�แที่น
นิติิบุคคล็นั�นรัื่บรื่องควัามีถ้ืกติ�องของการื่แปล็
	 โดยบริื่ษััที่ฯ	จำะไม่ีที่ำาการื่ขอเอกสารื่เพิ�มีเติิมีหุ้ร่ื่อสรื่�างภารื่ะใหุ้�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นเกินสมีควัรื่	 (เช่ิน	ไม่ีม่ีการื่กำาหุ้นดใหุ้�ติ�องใชิ� 
บัติรื่ปรื่ะชิาชินตัิวัจำริื่งของผู้้�มีอบอำานาจำ	หุ้ร่ื่อกำาหุ้นดในสิ�งท่ี่�นอกเหุ้น่อไปจำากเอกสารื่หุ้ร่ื่อหุ้นังส่อเว่ัยนของที่างการื่ท่ี่�เก่�ยวัข�อง)	
	 ผู้้�ถ่ือหุุ้�นท่ี่�ไม่ีสามีารื่ถืเข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมีผู่้านส่�ออิเล็็กที่รื่อนิกส์	(e-AGM)	ของบริื่ษััที่ฯ	ได�ด�วัยตินเองสามีารื่ถืมีอบฉัันที่ะได�
โดยดำาเนินการื่ดังต่ิอไปน่�
	 1.	เล่็อกมีอบฉัันที่ะใหุ้�กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะคนใดคนหุ้นึ�งติามีควัามีปรื่ะสงค์ของผู้้�ถ่ือหุุ้�นโดยใหุ้�รื่ะบุช่่ิอพรื่�อมีรื่ายล็ะเอ่ยดของ
บุคคล็ท่ี่�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะสงค์จำะมีอบฉัันที่ะ	หุ้ร่ื่อกาเคร่ื่�องหุ้มีายหุ้น�าช่ิ�อกรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ	ติามีท่ี่�บริื่ษััที่รื่ะบุไวั�ในหุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะใหุ้�
เป็นผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะในการื่เข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมีดังกล่็าวั
	 2.	 ปิดอากรื่แสติมีป์	จำำานวัน	20	บาที่	พรื่�อมีทัี่�งข่ดฆ่าล็งวัันท่่ี่ท่่ี่ที่ำาหุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะดังกล่็าวั	 เพ่�อใหุ้�ถ้ืกติ�องแล็ะ 
ม่ีผู้ล็ผู้้กพันติามีกฎหุ้มีาย
	 3.	 ส่งหุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะซึ�งกรื่อกรื่ายล็ะเอ่ยดครื่บถื�วันแล็�วัพรื่�อมีด�วัยเอกสารื่หุ้ลั็กฐานข�างติ�นมีายังสำานักงานใหุ้ญ่ของ 
บริื่ษััที่ฯ	ดังน่�

3.1	 ที่างไปรื่ษัณ่ย์:	สำานักเล็ขานุการื่บริื่ษััที่		บริื่ษััที่	ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป	จำำากัด	(มีหุ้าชิน)	สำานักงานใหุ้ญ่
เล็ขท่ี่�	15/5	หุ้ม่้ี	6	ถืนนบางบัวัที่อง-สุพรื่รื่ณบุร่ื่	ติำาบล็ล็ะหุ้ารื่	อำาเภอบางบัวัที่อง	นนที่บุร่ื่	11110		
3.2	 ที่าง	E-mail:	CompanySecretary@thaiopticalgroup.com	
โดยใหุ้�ไปรื่ษัณ่ย์ส่งเอกสารื่ใหุ้�ถึืงบริื่ษััที่ล่็วังหุ้น�าก่อนวัันปรื่ะชุิมี		ภายในวัันท่ี่�	5	เมีษัายน	2565
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จำ�กัด (มห�ชน)40

	 เพ่�อใหุ้�การื่ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2565	ผู่้านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์เป็นไปอย่างม่ีปรื่ะสิที่ธิัภาพ	บริื่ษััที่ฯ	จึำงขอ
เร่ื่ยนเชิิญท่ี่านผู้้�ถ่ือหุุ้�นส่งคำาถืามีท่ี่�เก่�ยวักับวัารื่ะการื่ปรื่ะชุิมีล่็วังหุ้น�า	โดยขอใหุ้�ท่ี่านผู้้�ถ่ือหุุ้�นส่งคำาถืามีพรื่�อมีรื่ะบุช่ิ�อ/เล็ขที่ะเบ่ยน
ผู้้�ถ่ือหุุ้�น/หุ้มีายเล็ขโที่รื่ศัพท์ี่/อ่เมีล็ท่ี่�สามีารื่ถืติิดติ่อได�	แล็ะขอควัามีกรืุ่ณาผู้้�ถ่ือหุุ้�นแจำ�งควัามีปรื่ะสงค์เข�าร่ื่วัมีปรื่ะชิุมีผู่้านรื่ะบบ
อิเล็็กที่รื่อนิกส์ล่็วังหุ้น�า	เน่�องจำากที่างบริื่ษััที่ฯ	จำะใชิ�รื่ะบบ	“Username”	แล็ะ	“Password”	ในการื่ล็งที่ะเบ่ยนแล็ะนับคะแนน
เส่ยงในการื่ปรื่ะชุิมี	ดังนั�นผู้้�ถ่ือหุุ้�นหุ้ร่ื่อผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะโปรื่ดยน่ยันตัิวัตินก่อนเข�าร่ื่วัมีการื่ปรื่ะชุิมี	
	 ทัี่�งน่�	ผู้้�ถ่ือหุุ้�นไม่ีสามีารื่ถืแบ่งแยกจำำานวันหุุ้�นโดยมีอบฉัันที่ะใหุ้�ผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะหุ้ล็ายคนเพ่�อแบ่งแยกการื่ล็งคะแนนเส่ยง
ได�	แล็ะผู้้�ถ่ือหุุ้�นจำะติ�องมีอบฉัันที่ะเท่ี่ากับจำำานวันหุุ้�นท่่ี่�ตินถ่ืออย้่โดยไม่ีสามีารื่ถืจำะมีอบฉัันที่ะเพ่ยงบางส่วันน�อยกว่ัาจำำานวันท่่ี่� 
ตินถ่ืออย้่ได�เวั�นแต่ิเป็น	 Custodian	 ท่่ี่ผู้้�ถ่ือหุุ้�นซึ�งเป็นผู้้�ล็งทุี่นต่ิางปรื่ะเที่ศแล็ะแต่ิงตัิ�งใหุ้�เป็นผู้้�รัื่บฝ่ากแล็ะด้แล็หุุ้�นติามี 
หุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะแบบ	ค.	(สามีารื่ถืดาวัน์โหุ้ล็ดได�ท่ี่�	www.thaiopticalgroup.com)

การลงที่ะเบียนเข้�าร่วัมประชุุม
	 บริื่ษััที่ฯ	 จำะเริื่�มีเปิดรื่ะบบการื่เข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นก่อนเริื่�มีการื่ปรื่ะชุิมีตัิ�งแต่ิ	 09:00	 น.	 เป็นติ�นไป	 
โดยการื่ปรื่ะชุิมีจำะจัำดขึ�นในวัันท่ี่�	 7	 เมีษัายน	 2565	 เวัล็า	 10:00	 น.	 ผู่้านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์	 (e-AGM)	 โดยม่ี	 
บริื่ษััที่	ดิจิำทัี่ล็	แอคเซส	แพล็ติฟอรื่ม์ี	จำำากัด	(บรื่ษัิัที่ยอ่ยของติล็าดหุ้ล็กัที่รัื่พยแ์หุ่้งปรื่ะเที่ศไที่ย)	ผู้้�ใหุ้�บริื่การื่ด�านรื่ะบบจำดัการื่ปรื่ะชิมุี	
DAP	e-Shareholder	Meeting		 ถ่ืายที่อดจำากหุ้�องออพติิคแกล็เล็อร่ื่�ของ	บริื่ษััที่	 อุติสาหุ้กรื่รื่มีแว่ันติาไที่ย	จำำากัด	หุ้ร่ื่อ	TOC	 
(บริื่ษััที่ย่อย)	โดยเป็นการื่ปรื่ะชุิมีผู่้านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์เท่ี่านั�น	แล็ะจำะไม่ีม่ีการื่จัำดเติร่ื่ยมีสถืานท่ี่�/	หุ้�องปรื่ะชุิมีสำาหุ้รัื่บรื่องรัื่บ
ผู้้�ถ่ือหุุ้�น	แต่ิอย่างใด

http://www.thaiopticalgroup.com
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แบบหันังสือมอบฉัันที่ะ แบบ ก.
(แบบที่ั�วัไปซั้�งเป็นแบบที่ี�ง่ายไม่ซัับซั�อน)

	 เข่ยนที่่�	......................................................................

	 วัันที่่�	................เด่อน	..........................พ.ศ	................

(1)	ข�าพเจำ�า	................................................................................................. สัญชิาติิ	.....................................................................

อย้่บ�านเล็ขที่่�	.....................................ถืนน	.................................................. ติำาบล็/แขวัง	.............................................................

อำาเภอ/เขติ	.......................................จำังหุ้วััด	.............................................. รื่หุ้ัสไปรื่ษัณ่ย์	...........................................................

(2)	เป็นผู้้�ถื่อหุุ้�นของ	บริษัที่ ไที่ยออพตุิคอล กรุ�ป จำากัดี (มหัาชุน)

โดยถื่อหุุ้�นจำำานวันที่ั�งสิ�นรื่วัมี	..........................หุุ้�น	แล็ะออกเส่ยงล็งคะแนนได�เที่่ากับ	.............................................เส่ยง	ดังน่�

	หุุ้�นสามีัญ	...............................................หุุ้�น	ออกเส่ยงล็งคะแนนได�เที่่ากับ	....................................................เส่ยง

 หุุ้�นบุรื่ิมีสิที่ธัิ	..........................................หุุ้�น	ออกเส่ยงล็งคะแนนได�เที่่ากับ	....................................................เส่ยง

(3)	ขอมีอบฉัันที่ะใหุ้�

 1)		......................................................................................................................................................อายุ....................ปี

อย้่บ�านเล็ขที่่�	...........................................................................................................ติำาบล็/แขวัง	......................................

อำาเภอ/เขติ	...................................................จำังหุ้วััด	..............................................รื่หุ้ัสไปรื่ษัณ่ย์	.................................... หุ้รื่่อ

	2)		.......................................................................................................................................................อายุ....................ปี

อย้่บ�านเล็ขที่่�	...........................................................................................................ติำาบล็/แขวัง....	..................................

อำาเภอ/เขติ	...................................................จำังหุ้วััด	..............................................รื่หุ้ัสไปรื่ษัณ่ย์	................................................

คนใดคนหุ้นึ�งเพ่ยงผู้้�เด่ยวัเป็นผู้้�แที่นของข�าพเจำ�าเพ่�อเข�าปรื่ะชิุมีแล็ะออกเส่ยงล็งคะแนนแที่นข�าพเจำ�าในการประชุุมสามัญ 
ผู้้�ถืือหุั�นประจำาปี 2565 ผู่้านระบบอิเล็กที่รอนิกส์	 ในวัันท่ี่�	 7	 	 เมีษัายน	 	 2565	 	 เวัล็า	 10.00	 น.	 โดยม่ี	 
บริื่ษััที่	ดิจิำทัี่ล็	แอคเซส	แพล็ติฟอร์ื่มี	จำำากัด	(บริื่ษััที่ย่อยของติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์แหุ่้งปรื่ะเที่ศไที่ย)	เป็นผู้้�ใหุ้�บริื่การื่ด�านรื่ะบบจัำดการื่ปรื่ะชุิมี 
DAP	e-Shareholder	Meeting	 ถ่ืายที่อดจำากหุ้�องออพติิคแกล็เล็อร่ื่�ของ	บริื่ษััที่	 อุติสาหุ้กรื่รื่มีแว่ันติาไที่ย	จำำากัด	หุ้ร่ื่อ 
TOC	(บริื่ษััที่ย่อย)	หุ้ร่ื่อท่ี่�จำะพึงเล่็�อนไปในวััน	เวัล็า	สถืานท่ี่�หุ้ร่ื่อวิัธ่ัการื่เข�าปรื่ะชุิมีอ่�นด�วัยกิจำการื่ใดท่ี่�ผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะได�กรื่ะที่ำาไป
ในการื่ปรื่ะชุิมีนั�น	ใหุ้�ถ่ือเสม่ีอนว่ัาข�าพเจำ�าได�กรื่ะที่ำาเองทุี่กปรื่ะการื่

ล็งช่ิ�อ	……………………………………………ผู้้�มีอบฉัันที่ะ

									(……………………………………………)

ล็งช่ิ�อ	……………………………………………ผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะ

									(……………………………………………)

ล็งช่ิ�อ	……………………………………………ผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะ

								(……………………………………………)

ล็งช่ิ�อ	……………………………………………ผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะ

									(..………………………………………….)

หุ้มีายเหุ้ตุิ
1.	 ผู้้�ถ่ือหุุ้�นท่ี่�มีอบฉัันที่ะจำะติ�องมีอบฉัันที่ะใหุ้�ผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะเพ่ยงรื่ายเด่ยวัเป็นผู้้�เข�าปรื่ะชุิมีแล็ะออกเส่ยงล็งคะแนนไม่ีสามีารื่ถื
แบ่งแยกจำำานวันหุุ้�นใหุ้�ผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะหุ้ล็ายคนเพ่�อแยกการื่ล็งคะแนนเส่ยงได�	

(สิ�งที่่�ส่งมีาด�วัย	8)

อากรแสตุมป์
20 บาที่
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แบบหันังสือมอบฉัันที่ะ แบบ ข้.
   (แบบที่ี�กำาหันดีรายการตุ่างๆที่ี�จะมอบฉัันที่ะที่ี�ละเอียดีชุัดีเจนตุายตุัวั)

	 เข่ยนที่่�	......................................................................

	 วัันที่่�	................เด่อน	..........................พ.ศ	................

(1)	ข�าพเจำ�า	................................................................................................. สัญชิาติิ	.....................................................................

อย้่บ�านเล็ขที่่�	.....................................ถืนน	.................................................. ติำาบล็/แขวัง	.............................................................

อำาเภอ/เขติ	.......................................จำังหุ้วััด	.............................................. รื่หุ้ัสไปรื่ษัณ่ย์	...........................................................

(2)	เป็นผู้้�ถื่อหุุ้�นของ	บริษัที่ ไที่ยออพตุิคอล กรุ�ป จำากัดี (มหัาชุน)

โดยถื่อหุุ้�นจำำานวันที่ั�งสิ�นรื่วัมี	..........................หุุ้�น	แล็ะออกเส่ยงล็งคะแนนได�เที่่ากับ	.............................................เส่ยง	ดังน่�

	หุุ้�นสามีัญ	...............................................หุุ้�น	ออกเส่ยงล็งคะแนนได�เที่่ากับ	....................................................เส่ยง

 หุุ้�นบุรื่ิมีสิที่ธัิ	..........................................หุุ้�น	ออกเส่ยงล็งคะแนนได�เที่่ากับ	....................................................เส่ยง

(3)	ขอมีอบฉัันที่ะใหุ้�

 1)		.........................................................นายบรื่รื่จำง	จำิติติ์แจำ�ง	................................................ อายุ..........73	..........ปี

อย้่บ�านเล็ขที่่�	.. .11/42 ..หุ้มี้่ที่่�......1......	ซอย	พทิี่ักษั์	2...........ถืนน		แจำ�งวััฒินะ	14	.............ติำาบล็/แขวัง............ทีุ่ง่สองหุ้�อง	.............

อำาเภอ/เขติ	................หุ้ล็ักส่�	.........................จำังหุ้วััด	...........กรืุ่งเที่พฯ	....... รื่หุ้ัสไปรื่ษัณ่ย์	............ 10210	............หุ้รื่่อ

	2)		..........................................................รื่ศ.	ดรื่.	วัิชิา	จำิวัาล็ัย	................................................ อายุ..........77..........ปี

อย้่บ�านเล็ขที่่�	..............376-160.........	.............	ถืนน	พรื่ะรื่ามีที่่�	3	......................................ติำาบล็/แขวัง............บางโคล็่..............

อำาเภอ/เขติ	................บางคอแหุ้ล็มี..............จำังหุ้วััด	...........กรืุ่งเที่พฯ	....... รื่หุ้ัสไปรื่ษัณ่ย์	............ 10120	...................................

	3)		........................................................................................................................................... อายุ...........	..............ปี

อย้่บ�านเล็ขที่่�	.......................................................................................................................ติำาบล็/แขวัง........	..............................

อำาเภอ/เขติ	................	...................................จำังหุ้วััด	.................................. รื่หุ้ัสไปรื่ษัณ่ย์	...........................................................

คนใดคนหุ้นึ�งเพ่ยงผู้้�เด่ยวัเป็นผู้้�แที่นของข�าพเจำ�าเพ่�อเข�าปรื่ะชิุมีแล็ะออกเส่ยงล็งคะแนนแที่นข�าพเจำ�าในการประชุุมสามัญ 

ผู้้�ถืือหุั�นประจำาปี 2565 ผู่้านระบบอิเล็กที่รอนิกส์	 ในวัันท่ี่�	 7	 	 เมีษัายน	 	 2565	 	 เวัล็า	 10.00	 น.	 โดยม่ี 

บริื่ษััที่	ดิจิำทัี่ล็	แอคเซส	แพล็ติฟอร์ื่มี	จำำากัด	(บริื่ษััที่ย่อยของติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์แหุ่้งปรื่ะเที่ศไที่ย)	เป็นผู้้�ใหุ้�บริื่การื่ด�านรื่ะบบจัำดการื่ปรื่ะชุิมี 

DAP	e-Shareholder	Meeting	ถ่ืายที่อดจำากหุ้�องออพติิคแกล็เล็อร่ื่�ของ	บริื่ษััที่	อุติสาหุ้กรื่รื่มีแว่ันติาไที่ย	จำำากัด	หุ้ร่ื่อ	TOC	(บริื่ษััที่ย่อย) 

หุ้ร่ื่อท่ี่�จำะพึงเล่็�อนไปในวััน	เวัล็า	สถืานท่ี่�หุ้ร่ื่อวิัธ่ัการื่เข�าปรื่ะชุิมีอ่�นด�วัย

อากรแสตุมป์
20 บาที่
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(4)	ข�าพเจำ�าขอมีอบฉัันที่ะใหุ้�ผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะออกเส่ยงล็งคะแนนแที่นข�าพเจำ�าในการื่ปรื่ะชุิมีครัื่�งน่�ดังน่�

วัาระที่ี� 1 เรื่่�อง		พิจำารื่ณารื่ับรื่องรื่ายงานการื่ปรื่ะชิุมีวัิสามีัญผู้้�ถื่อหุุ้�น	ครื่ั�งที่่�	1/2564	ผู้่านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์	

	 	 เมี่�อวัันที่่�	16	มีิถืุนายน	2564											

  	(ก)	ใหุ้�ผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะมี่สิที่ธัิพิจำารื่ณาแล็ะล็งมีติิแที่นข�าพเจำ�าได�ทีุ่กปรื่ะการื่ติามีที่่�เหุ้็นสมีควัรื่

  	(ข)	ใหุ้�ผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะออกเส่ยงล็งคะแนนติามีควัามีปรื่ะสงค์ของข�าพเจำ�า	ดังน่�

    	เหุ้็นด�วัย	 	 	  ไมี่เหุ้็นด�วัย	 	 	งดออกเส่ยง

วัาระที่ี� 3	 พิจำารื่ณาอนุมีัติิงบแสดงฐานะการื่เงิน	แล็ะงบกำาไรื่ขาดทีุ่นเบ็ดเสรื่็จำสำาหุ้รื่ับปี	สิ�นสุด	ณ	วัันที่่�	31	ธัันวัาคมี	2564	

	 	 แล็ะรื่ับที่รื่าบรื่ายงานของผู้้�สอบบัญชิ่	

  	(ก)	ใหุ้�ผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะมี่สิที่ธัิพิจำารื่ณาแล็ะล็งมีติิแที่นข�าพเจำ�าได�ทีุ่กปรื่ะการื่ติามีที่่�เหุ้็นสมีควัรื่

  	(ข)	ใหุ้�ผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะออกเส่ยงล็งคะแนนติามีควัามีปรื่ะสงค์ของข�าพเจำ�า	ดังน่�

    	เหุ้็นด�วัย	 	 	ไมี่เหุ้็นด�วัย	 	งดออกเส่ยง

วัาระทีี่� 4	 เรื่่�อง	พิจำารื่ณาอนุมีัติิการื่จำัดสรื่รื่กำาไรื่สุที่ธัิแล็ะการื่จำ่ายเงินปันผู้ล็ของบรื่ิษััที่ฯ	ปรื่ะจำำาปี	2564	แล็ะวัันกำาหุ้นด 

	 	 รื่ายชิ่�อผู้้�มี่สิที่ธัิรื่ับเงินปันผู้ล็	(Record	Date)

  	(ก)	ใหุ้�ผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะมี่สิที่ธัิพิจำารื่ณาแล็ะล็งมีติิแที่นข�าพเจำ�าได�ทีุ่กปรื่ะการื่ติามีที่่�เหุ้็นสมีควัรื่

  	(ข)	ใหุ้�ผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะออกเส่ยงล็งคะแนนติามีควัามีปรื่ะสงค์ของข�าพเจำ�า	ดังน่�่�

    	เหุ้็นด�วัย			 	ไมี่เหุ้็นด�วัย		 	งดออกเส่ยง

วัาระที่ี� 5	 เรื่่�อง	พิจำารื่ณาอนุมีัติิการื่แติ่งติั�งผู้้�สอบบัญชิ่แล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่นปรื่ะจำำาปี	2565

  	(ก)	ใหุ้�ผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะมี่สิที่ธัิพิจำารื่ณาแล็ะล็งมีติิแที่นข�าพเจำ�าได�ทีุ่กปรื่ะการื่ติามีที่่�เหุ้็นสมีควัรื่

  	(ข)	ใหุ้�ผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะออกเส่ยงล็งคะแนนติามีควัามีปรื่ะสงค์ของข�าพเจำ�า	ดังน่�

    	เหุ้็นด�วัย			 	ไมี่เหุ้็นด�วัย		 	งดออกเส่ยง

วัาระที่ี� 6	 เรื่่�อง	พิจำารื่ณาอนุมีัติิการื่แติ่งติั�งกรื่รื่มีการื่แที่นกรื่รื่มีการื่ที่่�ครื่บกำาหุ้นดออกจำากติำาแหุ้น่งติามีวัารื่ะ

  	(ก)	ใหุ้�ผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะมี่สิที่ธัิพิจำารื่ณาแล็ะล็งมีติิแที่นข�าพเจำ�าได�ทีุ่กปรื่ะการื่ติามีที่่�เหุ้็นสมีควัรื่

  	(ข)	ใหุ้�ผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะออกเส่ยงล็งคะแนนติามีควัามีปรื่ะสงค์ของข�าพเจำ�า	ดังน่�

   	การื่แติ่งติั�งกรื่รื่มีการื่ที่ั�งชิุด

    	เหุ้็นด�วัย	 	 	ไมี่เหุ้็นด�วัย	 	งดออกเส่ยง

   	การื่แติ่งติั�งกรื่รื่มีการื่เป็นรื่ายบุคคล็

	 	 	 ชิ่�อกรื่รื่มีการื่		-	นายสิงหุ้์	ติังที่ัติสวััสดิ�

    	เหุ้็นด�วัย	 	 	ไมี่เหุ้็นด�วัย	 	งดออกเส่ยง

	 	 	 ชิ่�อกรื่รื่มีการื่			-	นายไพรื่ัชิ	เมีฆอาภรื่ณ์

    	เหุ้็นด�วัย	 	 	ไมี่เหุ้็นด�วัย	 	งดออกเส่ยง

	 	 	 ชิ่�อกรื่รื่มีการื่			-	นางพรื่พรื่รื่ณ	โติ�ะติรื่ะก้ล็

    	เหุ้็นด�วัย	 	 	ไมี่เหุ้็นด�วัย	 	งดออกเส่ยง

	 	 	 ชิ่�อกรื่รื่มีการื่		-	นางอมีล็รื่ัติน์	ปรื่ะจำักษั์ธัรื่รื่มี

    	เหุ้็นด�วัย	 	 	ไมี่เหุ้็นด�วัย	 	งดออกเส่ยง
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วัาระที่ี� 7	 เรื่่�อง	พิจำารื่ณาอนุมีัติิค่าติอบแที่นคณะกรื่รื่มีการื่บรื่ิษััที่แล็ะคณะกรื่รื่มีการื่ชิุดย่อย	แล็ะโบนัสปรื่ะจำำาปี	2565

  	(ก)	ใหุ้�ผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะมี่สิที่ธัิพิจำารื่ณาแล็ะล็งมีติิแที่นข�าพเจำ�าได�ทีุ่กปรื่ะการื่ติามีที่่�เหุ้็นสมีควัรื่

  	(ข)	ใหุ้�ผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะออกเส่ยงล็งคะแนนติามีควัามีปรื่ะสงค์ของข�าพเจำ�า	ดังน่�

    	เหุ้็นด�วัย	 	 	ไมี่เหุ้็นด�วัย		 	งดออกเส่ยง

วัาระที่ี� 8 เรื่่�อง	พิจำารื่ณาเรื่่�องอ่�นๆ	(ถื�ามี่)

  	(ก)	ใหุ้�ผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะมี่สิที่ธัิพิจำารื่ณาแล็ะล็งมีติิแที่นข�าพเจำ�าได�ทีุ่กปรื่ะการื่ติามีที่่�เหุ้็นสมีควัรื่

  	(ข)	ใหุ้�ผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะออกเส่ยงล็งคะแนนติามีควัามีปรื่ะสงค์ของข�าพเจำ�า	ดังน่�

    	เหุ้็นด�วัย	 	 	ไมี่เหุ้็นด�วัย		 	งดออกเส่ยง

(5)	การื่ล็งคะแนนเส่ยงของผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะในวัารื่ะใดท่ี่�ไม่ีเป็นไปติามีท่ี่�รื่ะบุไวั�ในหุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะน่�ใหุ้�ถ่ือว่ัาการื่ล็งคะแนนเส่ยง
นั�นไม่ีถ้ืกติ�องแล็ะไม่ีใช่ิเป็นการื่ล็งคะแนนเส่ยงของข�าพเจำ�าในฐานะผู้้�ถ่ือหุุ้�น	

(6)	ในกรื่ณ่ท่ี่�ข�าพเจำ�าไม่ีได�รื่ะบุควัามีปรื่ะสงค์ในการื่ออกเส่ยงล็งคะแนนในวัารื่ะใดไวั�หุ้ร่ื่อรื่ะบุไวั�ไม่ีชัิดเจำนหุ้ร่ื่อในกรื่ณ่ท่ี่�ท่ี่�ปรื่ะชุิมี
ม่ีการื่พิจำารื่ณาหุ้ร่ื่อล็งมีติิในเร่ื่�องใดนอกเหุ้น่อจำากเร่ื่�องท่ี่�รื่ะบุไวั�ข�างติ�น	 	รื่วัมีถึืงกรื่ณ่ท่ี่�มี่การื่แก�ไขเปล่็�ยนแปล็งหุ้ร่ื่อเพิ�มีเติิมี 
ข�อเที่็จำจำรื่ิงปรื่ะการื่ใด	ใหุ้�ผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะมี่สิที่ธิัพิจำารื่ณาแล็ะล็งมีติิแที่นข�าพเจำ�าได�ทุี่กปรื่ะการื่ติามีท่ี่�เหุ้็นสมีควัรื่	กิจำการื่ใดท่ี่� 
ผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะได�กรื่ะที่ำาไปในการื่ปรื่ะชุิมี	 เวั�นแต่ิกรื่ณ่ท่ี่�ผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะไม่ีออกเส่ยงติามีท่ี่�ข�าพเจำ�ารื่ะบุในหุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะ 
ใหุ้�ถ่ือเสม่ีอนว่ัาข�าพเจำ�าได�กรื่ะที่ำาเองทุี่กปรื่ะการื่

ล็งชิ่�อ	………………................……………………………ผู้้�มีอบฉัันที่ะ
(….....................................………………………………………)

ล็งชิ่�อ	………………................……………………………ผู้้�มีอบฉัันที่ะ
(….....................................………………………………………)

ล็งชิ่�อ	………………................……………………………ผู้้�มีอบฉัันที่ะ
(….....................................………………………………………)

ล็งชิ่�อ	………………................……………………………ผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะ
(….....................................………………………………………)

ล็งชิ่�อ	………………................……………………………ผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะ
(….....................................………………………………………)

ล็งชิ่�อ	………………................……………………………ผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะ
(….....................................………………………………………)

หุ้มีายเหุ้ตุิ
1.	 ผู้้�ถ่ือหุุ้�นท่ี่�มีอบฉัันที่ะจำะติ�องมีอบฉัันที่ะใหุ้�ผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะเพ่ยงรื่ายเด่ยวัเป็นผู้้�เข�าปรื่ะชุิมีแล็ะออกเส่ยงล็งคะแนนไม่ีสามีารื่ถื
แบ่งแยกจำำานวันหุุ้�นใหุ้�ผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะหุ้ล็ายคนเพ่�อแยกการื่ล็งคะแนนเส่ยงได�
2.	วัารื่ะเล่็อกตัิ�งกรื่รื่มีการื่สามีารื่ถืเล่็อกตัิ�งกรื่รื่มีการื่ทัี่�งชุิดหุ้ร่ื่อเล่็อกตัิ�งกรื่รื่มีการื่เป็นรื่ายบุคคล็
3.	 ในกรื่ณ่ท่ี่�ม่ีวัารื่ะท่ี่�จำะพิจำารื่ณาในการื่ปรื่ะชุิมีมีากกว่ัาวัารื่ะท่ี่�รื่ะบุไวั�ข�างติ�น	 ผู้้�มีอบฉัันที่ะสามีารื่ถืรื่ะบุเพิ�มีเติิมีได�ใน 
ใบปรื่ะจำำาต่ิอแบบหุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะแบบ	ข.	ติามีแนบ
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ใบประจำาตุ่อแบบหันังสือมอบฉัันที่ะแบบ ข้.
การมอบฉัันที่ะในฐานะเป็นผู้้�ถืือหัุ�นข้อง บริษัที่ ไที่ยออพตุิคอล กรุ�ป จำากัดี (มหัาชุน) 

ในการื่ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี		2565	ผู่้านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์	
ในวัันท่ี่�	7	เมีษัายน		2565		เวัล็า	10.00	น.		เป็นติ�นไป

โดยม่ี	บริื่ษััที่	ดิจิำทัี่ล็	แอคเซส	แพล็ติฟอร์ื่มี	จำำากัด	(บริื่ษััที่ย่อยของติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์แหุ่้งปรื่ะเที่ศไที่ย)	
เป็นผู้้�ใหุ้�บริื่การื่ด�านรื่ะบบจัำดการื่ปรื่ะชุิมี	DAP	e-Shareholder	Meeting

ถ่ืายที่อดจำากหุ้�องออพติิคแกล็เล็อร่ื่�ของบริื่ษััที่	อุติสาหุ้กรื่รื่มีแว่ันติาไที่ย	จำำากัด	หุ้ร่ื่อ	TOC	(บริื่ษััที่ย่อย)

	วัารื่ะที่่�.................เรื่่�อง	...........................................................................................................................................................

   	(ก)	ใหุ้�ผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะมี่สิที่ธัิพิจำารื่ณาแล็ะล็งมีติิแที่นข�าพเจำ�าได�ทีุ่กปรื่ะการื่ติามีที่่�เหุ้็นสมีควัรื่

    (ข)	ใหุ้�ผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะออกเส่ยงล็งคะแนนติามีควัามีปรื่ะสงค์ของข�าพเจำ�า	ดังน่�

    	เหุ้็นด�วัย	 	 	ไมี่เหุ้็นด�วัย	 	งดออกเส่ยง

	วัารื่ะที่่�.................เรื่่�อง	...........................................................................................................................................................

   	(ก)	ใหุ้�ผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะมี่สิที่ธัิพิจำารื่ณาแล็ะล็งมีติิแที่นข�าพเจำ�าได�ทีุ่กปรื่ะการื่ติามีที่่�เหุ้็นสมีควัรื่

    (ข)	ใหุ้�ผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะออกเส่ยงล็งคะแนนติามีควัามีปรื่ะสงค์ของข�าพเจำ�า	ดังน่�

    	เหุ้็นด�วัย	 	 	ไมี่เหุ้็นด�วัย	 	งดออกเส่ยง

	วัารื่ะที่่�.................เรื่่�อง	...........................................................................................................................................................

   	(ก)	ใหุ้�ผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะมี่สิที่ธัิพิจำารื่ณาแล็ะล็งมีติิแที่นข�าพเจำ�าได�ทีุ่กปรื่ะการื่ติามีที่่�เหุ้็นสมีควัรื่

   	(ข)	ใหุ้�ผู้้�รื่ับมีอบฉัันที่ะออกเส่ยงล็งคะแนนติามีควัามีปรื่ะสงค์ของข�าพเจำ�า	ดังน่�

    	เหุ้็นด�วัย	 	 	ไมี่เหุ้็นด�วัย	 	งดออกเส่ยง

	วัารื่ะที่่�.................เรื่่�อง	พิจำารื่ณาเล็่อกติั�งกรื่รื่มีการื่แที่นกรื่รื่มีการื่ที่่�ออกจำากติำาแหุ้น่งติามีวัารื่ะ	(ติ่อ)

   	ชิ่�อกรื่รื่มีการื่	………………………………………………………………

    	เหุ้็นด�วัย	 	 	ไมี่เหุ้็นด�วัย	 	งดออกเส่ยง

   	ชิ่�อกรื่รื่มีการื่	………………………………………………………………

    	เหุ้็นด�วัย	 	 	ไมี่เหุ้็นด�วัย	 	งดออกเส่ยง

   	ชิ่�อกรื่รื่มีการื่	………………………………………………………………

    	เหุ้็นด�วัย	 	 	ไมี่เหุ้็นด�วัย	 	งดออกเส่ยง

   	ชิ่�อกรื่รื่มีการื่	………………………………………………………………

    	เหุ้็นด�วัย	 	 	ไมี่เหุ้็นด�วัย	 	งดออกเส่ยง

   	ชิ่�อกรื่รื่มีการื่	………………………………………………………………

    	เหุ้็นด�วัย	 	 	ไมี่เหุ้็นด�วัย	 	งดออกเส่ยง
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ข้�อม้ลกรรมการอิสระที่ี�บริษัที่ฯ เสนอใหั�เป็นผู้้�รับมอบฉัันที่ะข้องผู้้�ถืือหัุ�น

นายบรรจง จิตุต์ุแจ�ง
•	 กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ
•	 ปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่กล็ยุที่ธ์ัธุัรื่กิจำ
•	 กรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่น
อายุ :	 	 	 	 	 	 	 73
วัันทีี่�ไดี�รับการแตุ่งตัุ�งเป็นกรรมการ : 	 	 	 8	เมีษัายน	2551
จำานวันปีทีี่�ดีำารงตุำาแหัน่งกรรมการบริษัที่ :	 	 	 13
สัดีส่วันการถืือหุั�นบริษัที่ (%) ณ วัันทีี่� 30 ธัันวัาคม 2564 :	 ไม่ีม่ี
ควัามสัมพันธ์ัที่างครอบครัวักับกรรมการและผู้้�บริหัาร :	 ไม่ีม่ี

คุณวุัฒิิที่างการศ้ึกษา :
•	 ปริื่ญญาโที่	วิัศวักรื่รื่มีศาสติร์ื่เคร่ื่�องกล็	University	of	Akron,	U.S.A.
•	 ปริื่ญญาติร่ื่	วิัศวักรื่รื่มีศาสติร์ื่เคร่ื่�องกล็	(เก่ยรื่ติินิยมีอันดับสอง)	จุำฬาล็งกรื่ณ์มีหุ้าวิัที่ยาลั็ย

การอบรมหัลักส้ตุรกรรมการ และการพัฒินาดี�านการจัดีการ :
•	 DLCP:	Director	Leadership	Certification	Program	รุ่ื่น	0/2021
•	 BMD:	Boards	that	Make	a	Difference	รุ่ื่น	7/2018
•	 SBM:	Strategic	Board	Master	Class	รุ่ื่น	1/2017
•	 BFI:	Boardroom	Success	through	Financing	and	Investment	รุ่ื่น	1/2017
•	 DCPU:	Director	Certification	Program	Update	รุ่ื่น	1/2014
•	 ACEP:	Anti-Corruption	for	Executive	Program	รุ่ื่น	3/2012
•	 EDC:	The	Executive	Director	Course	รุ่ื่น	1/2012
•	 RCC:	Role	of	the	Compensation	Committee	รุ่ื่น	7/2008
•	 DCP	Refresher	Course	5/2007
•	 CDC:	Charter	Director	Class	รุ่ื่น	1/2007	
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่ื่น	7/2001	(สมีาชิิกผู้้�ที่รื่งคุณวุัฒิิอาวุัโส)
นอกจากนี� ไดี�ร่วัมกับคณะวิัที่ยากรข้อง Thai IOD เป็นวิัที่ยากรบรรยายในหัลักส้ตุรดัีงนี�
•	 AACP:	Advanced	Audit	Committee	Program,	Session	7	“Role	of	Audit	Committee	as	Independent	Director”
•	 BNCP:	Board	Nomination	&	Compensation	Committee,	Session	1	“Board	Nomination”	
•	 BRP:	Board	Reporting	Program,	Session	1	“Creating	Value	to	Board	Reporting”	
•	 CGE:	Corporate	Governance	for	Executives,	Session	4		“Disclosure	to	the	Board	&	Shareholders”
•	 DCP:	Director	Certification	Program,	Module	1	“Practice	of	Directorship	&	Module	8	“Board’s	Role	 in	

Strategy	–	Part	II”	
•	 RCP:	Role	of	Chairman	Program,	Session1	“Defining	Chairman’s	Role”
•	 SFE:	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy,	Session	4	“Executing	Strategy	Successfully”

การพัฒินาดี�านการจัดีการ :
•	 Inchcape	Management	Program	at	Euro-Asia	Center,	INSEAD,	Fontainebleau,	France
•	 สัมีมีนา	Strengthening	Good	Corporate	Governance	by	Audit	Committee	and	 Independent	Director:	

Experiences	from	Fraud	Cases	2020,	จัำดโดย	สำานักงานคณะกรื่รื่มีการื่กำากับหุ้ลั็กที่รัื่พย์แล็ะติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์	(กล็ติ.)	
ร่ื่วัมีกับสถืาบันส่งเสริื่มีกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ไที่ย	(IOD)

(สิ�งที่่�ส่งมีาด�วัย	9)
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ประวััติุการที่ำางาน :
2558-ปัจำจุำบัน	 บมีจำ.	ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป
	 ปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่กล็ยุที่ธ์ัธุัรื่กิจำ		
2551-ปัจำจุำบัน		 บมีจำ.ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป
	 กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ
	 กรื่รื่มีการื่กล็ยุที่ธ์ัธุัรื่กิจำ	
	 กรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่น
2538	-2547	 บริื่ษััที่	มีาล่็สามีพรื่าน	จำำากัด	(มีหุ้าชิน)
	 กรื่รื่มีการื่ผู้้�จัำดการื่ใหุ้ญ่		
	 สภาอุติสาหุ้กรื่รื่มีแหุ่้งปรื่ะเที่ศไที่ย
	 รื่องปรื่ะธัานกลุ่็มีอุติสาหุ้กรื่รื่มีอาหุ้ารื่		
	 สมีาคมีจัำดการื่ธุัรื่กิจำแหุ่้งปรื่ะเที่ศไที่ย	(TMA)
	 กรื่รื่มีการื่อำานวัยการื่		
2532-	2537	 บริื่ษััที่	อินช์ิเคปแมีน้แฟคเจำอริื่�ง	จำำากัด
	 กรื่รื่มีการื่ผู้้�จัำดการื่
2524-2532	 บริื่ษััที่	โฟร์ื่โมีสต์ิอาหุ้ารื่นมี	(กรุื่งเที่พฯ)	จำำากัด
	 ผู้้�จัำดการื่ฝ่่ายปฏิบัติิการื่		
ตุำาแหัน่งในบริษัที่ย่อยและบริษัที่ร่วัม: 	 ไม่ีม่ี		
ตุำาแหัน่งในบริษัที่ทีี่�เกี�ยวัโยงกับธุัรกิจบริษัที่: 	 ไม่ีม่ี
ตุำาแหัน่งในบริษัที่จดีที่ะเบียนอื�นๆ :	 ม่ี
•	 บริื่ษััที่	ล็ำ�าส้ง	(ปรื่ะเที่ศไที่ย)	จำำากัด	(มีหุ้าชิน)
	 กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ
	 กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ
	 กรื่รื่มีการื่กำาหุ้นดค่าติอบแที่น
	 กรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้า
•	 บริื่ษััที่	ท่ี่พ่บ่ไอ	จำำากัด	(มีหุ้าชิน)
	 ปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่
	 กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ
ตุำาแหัน่งในบริษัที่ทีี่�ไม่ใชุ่บริษัที่จดีที่ะเบียนอื�นๆ : 	 ม่ี
•	 สมีาคมีส่งเสริื่มีสถืาบันกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ไที่ย	(IOD)
	 ท่ี่�ปรึื่กษัาคณะกรื่รื่มีการื่
•	 สมีาคมีส่งเสริื่มีผู้้�ล็งทุี่นไที่ย
	 ท่ี่�ปรึื่กษัา
ข้�อพิพาที่ที่างกฎหัมายในระยะเวัลา 10 ปี ทีี่�ผู่้านมา : 	 ไม่ีม่ี
การเข้�าร่วัมประชุุมในรอบปี 2564
•	 การื่ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2564	 1/1	ครัื่�ง
•	 การื่ปรื่ะชุิมีวิัสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�น	ครัื่�งท่ี่�	1/2564	 1/1	ครัื่�ง
•	 การื่ปรื่ะชุิมีคณะกรื่รื่มีการื่กล็ยุที่ธ์ัธุัรื่กิจำ	 4/4	ครัื่�ง
•	 การื่ปรื่ะชุิมีคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่น	 4/4	ครัื่�ง
•	 การื่ปรื่ะชุิมีคณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่	 6/6	ครัื่�ง
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รศึ. ดีร. วิัชุา จิวัาลัย
•	 กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ
•	 กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ
•	 กรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่น
อายุ : 77
วัันทีี่�ไดี�รับการแตุ่งตัุ�งเป็นกรรมการ :	 20	กุมีภาพันธ์ั	2547
จำานวันปีทีี่�ดีำารงตุำาแหัน่งกรรมการบริษัที่ :	 17
สัดีส่วันการถืือหุั�นบริษัที่ (%) ณ วัันทีี่� 30 ธัันวัาคม 2564 :	 ไม่ีม่ี
ควัามสัมพันธ์ัที่างครอบครัวักับกรรมการและผู้้�บริหัาร :	 ไม่ีม่ี

คุณวุัฒิิที่างการศ้ึกษา :
•	 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
•	 วัศบ.	(โยธัา)	จุำฬาล็งกรื่ณ์มีหุ้าวิัที่ยาลั็ย

การอบรมหัลักส้ตุรกรรมการ และการพัฒินาดี�านการจัดีการ :
•	 CDC:	Charter	Director	Class	รุ่ื่น	1/2007
•	 ACP:	Audit	Committee	Program	รุ่ื่น	11/2006
•	 DAP:	Director	Accreditation	Program	รุ่ื่น	8/2004
•	 RCP:	Role	of	Chairman	Program	รุ่ื่น	2000	
•	 DCP:	Director	Certification	Program	รุ่ื่น	14

การพัฒินาดี�านการจัดีการ :
•	 การื่ปรื่ะชิุมีร่ื่วัมีกับคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบของบรื่ิษััที่จำดที่ะเบ่ยน	 จัำดโดยสำานักงานคณะกรื่รื่มีการื่กำากับหุ้ลั็กที่รัื่พย์แล็ะ

ติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์	(สำานักงาน	ก.ล็.ติ.),	2564
•	 สัมีมีนา	Strengthening	Good	Corporate	Governance	by	Audit	Committee	and	 Independent	Director:	

Experiences	from	Fraud	Cases	2020,	จัำดโดย	สำานักงานคณะกรื่รื่มีการื่กำากับหุ้ลั็กที่รัื่พย์แล็ะติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์	(กล็ติ.)	
ร่ื่วัมีกับสถืาบันส่งเสริื่มีกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ไที่ย	(IOD)

ประวััติุการที่ำางาน :
2558-ปัจำจุำบัน				 บมีจำ.	ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป
	 	 กรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่น
2547-ปัจำจุำบัน	 บมีจำ.	ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป
	 	 กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ
	 	 กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ	
2555-2556			 The	ASEAN	Federation	of	Land	Surveying	and	Geomatic
	 	 อด่ตินายกสมีาพันธ์ั		
2543-2548			 สำานักงานพัฒินาเที่คโนโล็ยอ่วักาศแล็ะภ้มิีสารื่สนเที่ศ	
	 	 (องค์การื่มีหุ้าชิน)
	 	 ปรื่ะธัานคณะกรื่รื่มีการื่บริื่หุ้ารื่		
2537-2538		 กรื่รื่มีการื่คณะอนุกรื่รื่มีการื่นโยบายท่ี่�อย้่อาศัยแหุ่้งชิาติิ
	 	 กรื่รื่มีการื่
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2536-2541	 นายกสมีาคมีอาคารื่ชุิดไที่ย
	 	 ปรื่ะธัาน
2529		 Ghajamadha	University,	Indonesia	
	 	 ภายใติ�โครื่งการื่	The	MUCIA	-	World	Bank	Project
	 	 Visiting	Professor	
2528-2532	 รื่องผู้้�ว่ัารื่าชิการื่กรุื่งเที่พมีหุ้านครื่
2522-2528		 จุำฬาล็งกรื่ณ์มีหุ้าวิัที่ยาลั็ย
	 	 คณะวิัศวักรื่รื่มีศาสติร์ื่	ภาควิัชิาวิัศวักรื่รื่มีสำารื่วัจำ			
	 	 รื่องศาสติรื่าจำารื่ย์	แล็ะหัุ้วัหุ้น�าภาควิัชิาวิัศวักรื่รื่มีสำารื่วัจำ
2509-2522		 จุำฬาล็งกรื่ณ์มีหุ้าวิัที่ยาลั็ย
	 	 คณะวิัศวักรื่รื่มีศาสติร์ื่	ภาควิัชิาวิัศวักรื่รื่มีสำารื่วัจำ			
	 	 อาจำารื่ย์ปรื่ะจำำาคณะวิัศวักรื่รื่มีศาสติร์ื่				
ตุำาแหัน่งในบริษัที่ย่อยและบริษัที่ร่วัม:	 ไม่ีม่ี		
ตุำาแหัน่งในบริษัที่ทีี่�เกี�ยวัโยงกับธุัรกิจบริษัที่:	 ไม่ีม่ี
ตุำาแหัน่งในบริษัที่จดีที่ะเบียนอื�นๆ:	 ม่ี
•	 บริื่ษััที่	เอส	ท่ี่	พ่	แอนด์	ไอ	จำำากัด	(มีหุ้าชิน)
	 ปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ
•	 บริื่ษััที่	ท่ี่	เอ็น	ด่	ท่ี่	จำำากัด	(มีหุ้าชิน)
	 ปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ
ตุำาแหัน่งในบริษัที่ทีี่�ไม่ใชุ่บริษัที่จดีที่ะเบียนอื�นๆ:	 ม่ี
•	 บริื่ษััที่	สลิ็ล็ธัารื่า	จำำากัด
	 ปรื่ะธัานกรื่รื่มีการื่
•	 บริื่ษััที่	เวิัล็ด์ร่ื่สอร์ื่ที่	จำำากัด
	 กรื่รื่มีการื่
•	 การื่สำารื่วัจำแล็ะการื่แผู้นท่ี่�แหุ่้งปรื่ะเที่ศไที่ย
	 นายกสมีาคมี
•	 วิัศวักรื่รื่มีสถืานแหุ่้งปรื่ะเที่ศไที่ยในพรื่ะบรื่มีรื่าช้ิปถัืมีภ์
	 กรื่รื่มีการื่วิัชิาการื่วิัศวักรื่รื่มีโยธัา
ข้�อพิพาที่ที่างกฎหัมายในระยะเวัลา 10 ปี ทีี่�ผู่้านมา:	 ไม่ีม่ี
การเข้�าร่วัมประชุุมในรอบปี 2564
•	 การื่ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2564	 1/1	ครัื่�ง
•	 การื่ปรื่ะชุิมีวิัสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	 0/1	ครัื่�ง
•	 การื่ปรื่ะชุิมีคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ	 4/4	ครัื่�ง
•	 การื่ปรื่ะชุิมีคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบร่ื่วัมีกับผู้้�สอบบัญช่ิ
	 ภายนอก	โดยไม่ีม่ีฝ่่ายจัำดการื่แล็ะผู้้�ติรื่วัจำสอบภายในเข�าร่ื่วัมี	 1/1	ครัื่�ง
•	 การื่ปรื่ะชุิมีคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าแล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่น	 4/4	ครัื่�ง
•	 การื่ปรื่ะชุิมีคณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่	 6/6	ครัื่�ง
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คุณสมบัตุิข้องกรรมการอิสระ

	 คณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่	กำาหุ้นดคุณสมีบัติิของ	 “กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ”	 ใหุ้�เป็นไปติามีข�อกำาหุ้นดของคณะกรื่รื่มีการื่ 
กำากับหุ้ลั็กที่รัื่พย์	แล็ะติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์	(ก.ล็.ติ.)	เร่ื่�องคุณสมีบัติิของกรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ	ดังน่�	

1)	 ถ่ือหุุ้�นไม่ีเกินรื่�อยล็ะ	0.5	ของจำำานวันหุุ้�นท่ี่�ม่ีสิที่ธิัออกเส่ยงทัี่�งหุ้มีดของบริื่ษััที่ฯ	บริื่ษััที่ใหุ้ญ่	บริื่ษััที่ย่อย	บริื่ษััที่ร่ื่วัมี	
หุ้ร่ื่อบริื่ษััที่ท่ี่�เก่�ยวัข�อง	ทัี่�งน่�ใหุ้�นับหุุ้�นท่ี่�ถ่ือโดยผู้้�ท่ี่�เก่�ยวัข�องด�วัย	

2)	 ไม่ีเป็นหุ้ร่ื่อไม่ีเคยเป็นกรื่รื่มีการื่ท่ี่�ม่ีส่วันร่ื่วัมีในการื่บริื่หุ้ารื่งาน	ล้็กจำ�าง	พนักงาน	ท่ี่�ปรึื่กษัาท่ี่�ได�เงินเด่อนปรื่ะจำำา	หุ้ร่ื่อ
ผู้้�ม่ีอำานาจำควับคุมีของบริื่ษััที่ฯ		บริื่ษััที่ใหุ้ญ่	บริื่ษััที่ย่อย	บริื่ษััที่ร่ื่วัมี	หุ้ร่ื่อบริื่ษััที่ท่ี่�เก่�ยวัข�อง	 ผู้้�ถ่ือหุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่	หุ้ร่ื่อ 
ผู้้�ม่ีอำานาจำควับคุมี	 เวั�นแติ่ได�พ�นจำากการื่มี่ลั็กษัณะดังกล่็าวัมีาแล็�วัไมี่น�อยกว่ัา	2	 ปีก่อนการื่ได�รื่ับเล่็อกตัิ�งเป็น 
กรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่	ทัี่�งน่�	ลั็กษัณะติ�องหุ้�ามีดังกล่็าวั	ไม่ีรื่วัมีถึืงกรื่ณ่ท่ี่�กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะเคยเป็นข�ารื่าชิการื่	หุ้ร่ื่อท่ี่�ปรึื่กษัา
ของส่วันรื่าชิการื่

3)	 ไม่ีเป็นบุคคล็ท่ี่�ม่ีควัามีสัมีพันธ์ัที่างสายโล็หิุ้ติ	หุ้ร่ื่อโดยการื่จำดที่ะเบ่ยนติามีกฎหุ้มีายในลั็กษัณะท่ี่�เป็นญาติิสนิที่	บิดา	
มีารื่ดา	 ค่้สมีรื่ส	 พ่�น�อง	แล็ะบุติรื่	รื่วัมีถึืงค่้สมีรื่สของบุติรื่	ของผู้้�บริื่หุ้ารื่	กรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่	 ผู้้�ถ่ือหุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่ 
ผู้้�ม่ีอำานาจำควับคมุี	หุ้ร่ื่อบุคคล็ท่ี่�ได�รัื่บการื่เสนอใหุ้�เป็นผู้้�บริื่หุ้ารื่	กรื่รื่มีการื่	หุ้ร่ื่อผู้้�ม่ีอำานาจำควับคุมีของบริื่ษััที่ใหุ้ญ่	แล็ะ
บริื่ษััที่ย่อย	

4)	 ไม่ีม่ีควัามีสัมีพันธ์ัที่างธุัรื่กิจำ	ผู้ล็ปรื่ะโยชิน์	หุ้ร่ื่อส่วันได�ส่วันเส่ยอ่�นใด	ไม่ีว่ัาที่างติรื่งหุ้ร่ื่อที่างอ�อมีทัี่�งในด�านการื่เงิน
แล็ะบรื่หิุ้ารื่งาน	ในลั็กษัณะท่ี่�อาจำเปน็การื่ขัดขวัางการื่ใชิ�วัจิำารื่ณญาณอยา่งอิสรื่ะของติน	รื่วัมีทัี่�งไม่ีเป็นหุ้ร่ื่อเคยเป็น
ผู้้�ถ่ือหุุ้�นท่ี่�ม่ีนัยสำาคัญ	เวั�นแต่ิจำะพ�นจำากการื่มี่ลั็กษัณะดังกล่็าวัมีาแล็�วัไมี่น�อยกว่ัา	2	ปี	 ก่อนได�รัื่บการื่เล่็อกตัิ�งเป็น
กรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่

5)	 ไม่ีเป็นหุ้ร่ื่อเคยเปน็ผู้้�สอบบญัช่ิของบรื่ษัิัที่ฯ	บริื่ษััที่ยอ่ย	บริื่ษััที่ร่ื่วัมี	หุ้ร่ื่อนิติิบุคคล็ท่ี่�อาจำมีค่วัามีขดัแย�งที่างผู้ล็ปรื่ะโยชิน์	
หุ้ร่ื่ออาจำม่ีส่วันได�ส่วันเส่ยอ่�นใด	หุ้ร่ื่อผู้้�ม่ีอำานาจำควับคุมีของบริื่ษััที่ฯ	บริื่ษััที่ใหุ้ญ่	บริื่ษััที่ย่อย	บริื่ษััที่ร่ื่วัมี	หุ้ร่ื่อ 
บริื่ษััที่ท่ี่�เก่�ยวัข�อง	ผู้้�ถ่ือหุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่	หุ้ร่ื่อผู้้�ม่ีอำานาจำควับคุมี	เวั�นแต่ิได�พ�นจำากการื่ม่ีลั็กษัณะดังกล่็าวัมีาแล็�วัไม่ีน�อยกว่ัา 
2	ปีก่อนการื่ได�รัื่บเล่็อกตัิ�งเป็นกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่

6)	 ไม่ีเป็นหุ้ร่ื่อเคยเป็นผู้้�ใหุ้�บริื่การื่ที่างวิัชิาช่ิพใดๆ	ซึ�งได�รัื่บค่าบริื่การื่หุ้ร่ื่อค่าติอบแที่นอ่�นใดเกินกว่ัา	2	ล็�านบาที่ต่ิอปี 
จำากบริื่ษััที่ฯ	บริื่ษััที่ยอ่ย	บริื่ษััที่ร่ื่วัมี	หุ้ร่ื่อนิติิบุคคล็ท่ี่�อาจำม่ีควัามีขัดแย�ง	ที่างผู้ล็ปรื่ะโยชิน์	หุ้ร่ื่ออาจำม่ีส่วันได�ส่วันเส่ย
อ่�นใด	หุ้ร่ื่อผู้้�ม่ีอำานาจำควับคุมีของบริื่ษััที่ฯ		บริื่ษััที่ใหุ้ญ่	บริื่ษััที่ย่อย	บริื่ษััที่ร่ื่วัมี	หุ้ร่ื่อบริื่ษััที่ท่ี่�เก่�ยวัข�อง	ผู้้�ถ่ือหุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่	 
หุ้ร่ื่อผู้้�ม่ีอำานาจำควับคุมี	เวั�นแต่ิได�พ�นจำากการื่ม่ีลั็กษัณะดังกล่็าวัมีาแล็�วัไม่ีน�อยกว่ัา	2	ปีก่อนการื่ได�รัื่บเล่็อกตัิ�งเป็น
กรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่

7)	 ไม่ีเป็นกรื่รื่มีการื่ท่ี่�ได�รื่ับการื่แติ่งตัิ�งขึ�นเป็นตัิวัแที่นของกรื่รื่มีการื่บรื่ิษััที่ฯ	 ผู้้�ถ่ือหุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่	หุ้ร่ื่อผู้้�ถ่ือหุุ้�นซึ�งเป็น 
ผู้้�เก่�ยวัข�องกับผู้้�ถ่ือหุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่ของบริื่ษััที่	 ซึ�งอาจำได�รื่ับแต่ิงตัิ�งขึ�นเป็นตัิวัแที่นเพ่�อรัื่กษัาผู้ล็ปรื่ะโยชิน์ของกรื่รื่มีการื่
ของบริื่ษััที่ฯ	หุ้ร่ื่อผู้้�ถ่ือหุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่	

8)	 ไม่ีปรื่ะกอบกจิำการื่ท่ี่�มีส่ภาพอยา่งเด่ยวักันแล็ะเปน็การื่แขง่ขันท่ี่�ม่ีนัยสำาคัญกับกิจำการื่ของบรื่ษัิัที่ฯ	หุ้ร่ื่อเปน็กรื่รื่มีการื่
ท่ี่�ม่ีส่วันร่ื่วัมีบริื่หุ้ารื่งาน	ล้็กจำ�าง	พนักงาน	ท่ี่�ปรึื่กษัาท่ี่�รัื่บเงินเด่อนปรื่ะจำำา	หุ้ร่ื่อถ่ือหุุ้�นเกินรื่�อยล็ะ	1	ของจำำานวันหุุ้�นท่ี่�
ม่ีสิที่ธิัออกเส่ยงทัี่�งหุ้มีดของบริื่ษััที่อ่�นซึ�งปรื่ะกอบกิจำการื่ท่ี่�ม่ีสภาพอยา่งเด่ยวักันแล็ะเป็นการื่แข่งขันท่ี่�ม่ีนัยสำาคัญกับ
กิจำการื่ของบริื่ษััที่ฯ

9)	 ไม่ีม่ีลั็กษัณะอ่�นใดท่ี่�ที่ำาใหุ้�ไม่ีสามีารื่ถืใหุ้�ควัามีเห็ุ้น	หุ้ร่ื่อรื่ายงานผู้ล็การื่ปฏิบัติิงานติามีหุ้น�าท่ี่�ท่ี่�ได�รัื่บมีอบหุ้มีายจำาก
คณะกรื่รื่มีการื่บริื่ษััที่ได�โดยอิสรื่ะ	
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วัิธัีการลงที่ะเบียนเข้�าร่วัมประชุุมสามัญผู้้�ถืือหัุ�นประจำาปี 2564, วัิธัีการถืามคำาถืามระหัวั่างการประชุุม
และวัิธัีการออกเสียงลงคะแนนผู้่านระบบอิเล็กที่รอนิกส์ (e-AGM)

	 ติามีปรื่ะกาศของกรื่มีควับคุมีโรื่ค	กรื่ะที่รื่วังสาธัารื่ณสุขได�ปรื่ะกาศใหุ้�โรื่คติิดเช่ิ�อไวัรัื่สโควิัด-19	เป็นโรื่คติิดต่ิออันติรื่าย	
บริื่ษััที่ฯ	ม่ีควัามีหุ่้วังใยด�านควัามีปล็อดภัยแล็ะสุขอนามัียของผู้้�เข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมีทุี่กท่ี่าน	จึำงขอแจำ�งใหุ้�ที่รื่าบถึืงแนวัที่างปฏิบัติิดังน่�

1.	 ล็งที่ะเบ่ยนเข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมีผู่้านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์	ดังรื่ายล็ะเอ่ยดแล็ะขั�นติอนติามีท่ี่�จำะแจำ�งต่ิอไป	หุ้ร่ื่อ
2.	 มีอบฉัันที่ะใหุ้�แก่บุคคล็ธัรื่รื่มีดาอ่�น	เพ่�อเข�าปรื่ะชิมุีแที่นที่า่น	พรื่�อมีแนบเอกสารื่การื่มีอบฉัันที่ะ	แล็ะล็งที่ะเบ่ยนผู่้าน

รื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์		ดังรื่ายล็ะเอ่ยดแล็ะขั�นติอนติามีท่ี่�จำะแจำ�งต่ิอไป	หุ้ร่ื่อ
3.	 มีอบฉัันที่ะใหุ้�แก่กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะของบริื่ษััที่ฯ	โดยส่งเอกสารื่ต่ิางๆ	มีาท่ี่�	“สำานักเล็ขานุการื่บริื่ษััที่”
	 เล็ขท่ี่�	15/5	หุ้ม่้ี	6	ถืนนบางบัวัที่อง-สุพรื่รื่ณบุร่ื่	ติำาบล็ล็ะหุ้ารื่	อำาเภอบางบัวัที่อง	นนที่บุร่ื่	11110
	 หุ้ร่ื่อ	ที่าง	E-mail:	companysecretary@thaiopticalgroup.com

วิัธีัการลงที่ะเบียนและการเข้�าร่วัมประชุุมผู่้านระบบอิเล็กที่รอนิกส์ 
1 เตุรียมพร�อมก่อนใชุ�งานระบบการประชุุมผู้้�ถืือหุั�นผู่้านสื�ออิเล็กที่รอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

•	 เติร่ื่ยมีอุปกรื่ณ์อิเล็็กที่รื่อนิกส์ท่ี่�ม่ีกล็�องถ่ืายร้ื่ป	เพ่�อใชิ�ล็งที่ะเบ่ยนการื่เข�าปรื่ะชุิมี

 
•	 สามีารื่ถืเข�าส่้รื่ะบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting	ผู่้าน	Web	Browser	

•	 เอกสารื่ท่ี่�ติ�องใชิ�สำาหุ้รัื่บการื่ล็งที่ะเบ่ยน

•	 ช่ิองที่างการื่ล็งที่ะเบ่ยนเข�าปรื่ะชุิมีสำาหุ้รัื่บผู้้�ถ่ือหุุ้�น
	 1	 ล็งที่ะเบ่ยนด�วัยตินเองผู่้านรื่ะบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting	(e-Registration)

	 2	 ล็งที่ะเบ่ยนโดยส่งเอกสารื่ไปยังบริื่ษััที่*
	 	 ผู้้�ถ่ือหุุ้�นส่งเอกสารื่ย่นยันตัิวัติน	ไปยังบริื่ษััที่จำดที่ะเบ่ยนเพ่�อล็งที่ะเบ่ยนเข�าปรื่ะชุิมี	ติามีท่ี่�รื่ะบุในหุ้นังส่อเชิิญ 

	 ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�น	
	 	 เจำ�าหุ้น�าท่ี่�บริื่ษััที่จำดที่ะเบ่ยน	ติรื่วัจำสอบข�อม้ีล็	แล็ะล็งที่ะเบ่ยนใหุ้�กับผู้้�ถ่ือหุุ้�น	โดยรื่ะบบจำะแจำ�งผู้ล็การื่ล็งที่ะเบ่ยน	 

	 พรื่�อมี	username	ในการื่เข�าปรื่ะชุิมีใหุ้�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นต่ิอไป
  *	กรุื่ณาศึกษัารื่ายล็ะเอ่ยดการื่ล็งที่ะเบ่ยน	อาทิี่	เอกสารื่	/	ช่ิองที่างการื่นำาส่งเอกสารื่	ติามีท่ี่�รื่ะบุในหุ้นังส่อเชิิญปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�น

(สิ�งที่่�ส่งมีาด�วัย	10)

QR CODE 
สำาหัรับลงที่ะเบียน
เพื�อเข้�าร่วัมประชุุม



บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จำ�กัด (มห�ชน)52

  กรื่ณ่มีอบฉัันที่ะ
	 	 สำาหุ้รัื่บผู้้�ถ่ือหุุ้�นท่ี่�ไม่ีสะดวักเข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมี	สามีารื่ถืมีอบฉัันที่ะได�	
	 	 กรุื่ณาศึกษัารื่ายล็ะเอ่ยดการื่มีอบฉัันที่ะ	ได�ในหุ้นังส่อเชิิญปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�น

2. ขั้�นตุอนการลงที่ะเบียนผู่้านระบบ (e-Registration)
เข�าส่้รื่ะบบเพ่�อล็งที่ะเบ่ยนได�จำากลิ็งค์การื่ล็งที่ะเบ่ยนท่ี่�แจำ�งในหุ้นังส่อเชิิญปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�น
1	 กดเล่็อก	“ล็งที่ะเบ่ยนใหุ้ม่ี”
2	 ผู้้�ถ่ือหุุ้�นยอมีรัื่บข�อติกล็งแล็ะเง่�อนไขการื่เข�าปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นผู่้านรื่ะบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting	โดยที่ำา

เคร่ื่�องหุ้มีาย	☑ แล็ะกดปุ่มี	“ติกล็ง”
2.1		 เข�าปรื่ะชุิมีด�วัยตินเอง	–	บุคคล็ธัรื่รื่มีดา	ถ่ือบัติรื่ปรื่ะจำำาตัิวัปรื่ะชิาชิน
	 	 ขั�นติอนท่ี่�	1	เล่็อกร้ื่ปแบบการื่ล็งที่ะเบ่ยน

	 	 ขั�นติอนท่ี่�	2	รื่ะบุปรื่ะเภที่ผู้้�ถ่ือหุุ้�น

	 	 ขั�นติอนท่ี่�	3	กรื่อกข�อม้ีล็ผู้้�ถ่ือหุุ้�น

	 	 ขั�นติอนท่ี่�	4	กรื่อกรื่หัุ้สผู่้านแบบครัื่�งเด่ยวั	(OTP)

	 	 ขั�นติอนท่ี่�	5	ถ่ืายภาพตินเอง

	 	 ขั�นติอนท่ี่�	6	ติรื่วัจำสอบข�อม้ีล็การื่ล็งที่ะเบ่ยน
	 	 แล็ะข�อม้ีล็การื่ถ่ือหุ้ลั็กที่รัื่พย์
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2.2		 เข�าปรื่ะชุิมีด�วัยตินเอง	–	บุคคล็ต่ิางปรื่ะเที่ศ	/	บุคคล็ท่ี่�ไม่ีม่ีบัติรื่ปรื่ะชิาชิน	หุ้ร่ื่อ	นิติิบุคคล็ 
ขั�นติอนท่ี่�	1	เล่็อกร้ื่ปแบบการื่ล็งที่ะเบ่ยน

ขั�นติอนท่ี่�	2	รื่ะบุปรื่ะเภที่ผู้้�ถ่ือหุุ้�น

ขั�นติอนท่ี่�	3	กรื่อกข�อม้ีล็ส่วันบุคคล็

ขั�นติอนท่ี่�	4	กรื่อกรื่หัุ้สผู่้านแบบครัื่�งเด่ยวั	(OTP)

ขั�นติอนท่ี่�	5	ถ่ืายภาพตินเอง	/	แนบเอกสารื่ท่ี่�เก่�ยวัข�อง

ขั�นติอนท่ี่�	6	ติรื่วัจำสอบข�อม้ีล็การื่ล็งที่ะเบ่ยน
แล็ะข�อม้ีล็การื่ถ่ือหุ้ลั็กที่รัื่พย์

ผู้้�ถ่ือหุุ้�นโปรื่ดรัื่กษัา	Username	(รื่หัุ้สผู้้�ใชิ�)	แล็ะ	Password	(รื่หัุ้สผู่้าน)	ใหุ้�เป็นควัามีลั็บ	ไม่ีควัรื่เปิดเผู้ยใหุ้�ผู้้�อ่�นรัื่บที่รื่าบ		

2.3		 มีอบฉัันที่ะ	–	แบบ	ก		(ผู้้�รัื่บมีอบทัี่�วัไป)
ขั�นติอนท่ี่�	1	เล่็อกร้ื่ปแบบการื่ล็งที่ะเบ่ยน

ขั�นติอนท่ี่�	2	รื่ะบุปรื่ะเภที่การื่มีอบฉัันที่ะ

ขั�นติอนท่ี่�	3	กรื่อกข�อม้ีล็ส่วันบุคคล็ของผู้้�มีอบฉัันที่ะ

แล็ะกรื่อกรื่หัุ้สผู่้านแบบครัื่�งเด่ยวั	(OTP)

ขั�นติอนท่ี่�	4	กรื่อกข�อม้ีล็ส่วันบุคคล็ของผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะ

ขั�นติอนท่ี่�	5	ติรื่วัจำสอบข�อม้ีล็การื่ล็งที่ะเบ่ยนแล็ะข�อม้ีล็
การื่ถ่ือหุ้ลั็กที่รัื่พย์

รื่ะบบจำะส่งอ่เมีล็พรื่�อมีรื่หัุ้สผู่้าน	(Initial	Password)	ไปยังอ่เมีล็ของผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะ	
เม่ี�อผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะเข�าส่้รื่ะบบจำะติ�องที่ำาการื่เปล่็�ยนรื่หัุ้สผู่้าน	แล็ะเข�าส่้รื่ะบบการื่ปรื่ะชุิมีอ่กครัื่�ง
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2.4		 มีอบฉัันที่ะ	–	แบบ	ข	(กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ)
ขั�นติอนท่ี่�	1	เล่็อกร้ื่ปแบบการื่ล็งที่ะเบ่ยน

ขั�นติอนท่ี่�	2	รื่ะบุปรื่ะเภที่การื่มีอบฉัันที่ะ

ขั�นติอนท่ี่�	3	กรื่อกข�อม้ีล็ส่วันบุคคล็ของผู้้�มีอบฉัันที่ะ
แล็ะกรื่อกรื่หัุ้สผู่้านแบบครัื่�งเด่ยวั	(OTP)

ขั�นติอนท่ี่�	4	รื่ะบุช่ิ�อกรื่รื่มีการื่อิสรื่ะ

ขั�นติอนท่ี่�	5	ล็งคะแนนเส่ยงล่็วังหุ้น�า

ขั�นติอนท่ี่�	6	ติรื่วัจำสอบข�อม้ีล็การื่ล็งที่ะเบ่ยน
แล็ะข�อม้ีล็การื่ถ่ือหุ้ลั็กที่รัื่พย์

รื่ะบบจำะส่งอ่เมีล็แจำ�งผู้ล็การื่ล็งที่ะเบ่ยนมีอบฉัันที่ะไปยังอ่เมีล็ของผู้้�ถ่ือหุุ้�น	เพ่�อยน่ยันการื่ล็งที่ะเบ่ยนมีอบฉัันที่ะเร่ื่ยบรื่�อยแล็�วั	 
ทัี่�งน่�	ผู้้�ถ่ือหุุ้�นจำะไม่ีได�รัื่บรื่หัุ้สผู่้าน	เพรื่าะถ่ือว่ัาม่ีการื่มีอบฉัันที่ะใหุ้�กรื่รื่มีการื่อิสรื่ะแล็ะล็งคะแนนล่็วังหุ้น�าในรื่ะบบเร่ื่ยบรื่�อยแล็�วั

3. ขั้�นตุอนการเข้�าร่วัมประชุุม 
	 ขั�นติอนท่ี่�	1		https://portal.eservice.set.or.th	ผู้้�ถ่ือหุุ้�นเข�าส่้รื่ะบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting	
	 	 เพ่�อเข�าร่ื่วัมีการื่ปรื่ะชุิมีผู่้านส่�ออิเล็็กที่รื่อนิกส์ติามีวัันแล็ะเวัล็าปรื่ะชุิมีท่ี่�บริื่ษััที่กำาหุ้นด	สามีารื่ถืกดลิ็งก์ 
	 	 เข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมีได�จำากอ่เมีล็ท่ี่�ได�รัื่บจำากรื่ะบบ
	 ขั�นติอนท่ี่�	2		กรื่อก	ช่ิ�อผู้้�ใชิ�งาน	(Username)	ได�แก่	อ่เมีล็ท่ี่�ได�ล็งที่ะเบ่ยนไวั�	แล็ะรื่หัุ้สผู่้าน	(Password)
	 ขั�นติอนท่ี่�	3		1.	ค�นหุ้ารื่ายการื่ปรื่ะชุิมี	โดยสามีารื่ถืค�นหุ้าจำาก	ช่ิ�อบริื่ษััที่	/	ปรื่ะเภที่การื่ปรื่ะชุิมี	เป็นติ�น
	 	 2.	กดเล่็อกรื่ายการื่ปรื่ะชุิมีท่ี่�ติ�องการื่เข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมี	โดยกดท่ี่�ช่ิ�อรื่ายการื่ปรื่ะชุิมี
	 ขั�นติอนท่ี่�	4	 ผู้้�ถ่ือหุุ้�นสามีารื่ถืด้ข�อม้ีล็ได�จำากแถืบเมีน้
	 	 1.	ข�อม้ีล็การื่ปรื่ะชุิมี
	 	 2.	วัารื่ะการื่ปรื่ะชุิมี
	 	 3.	รื่ายการื่คำาถืามี	(เฉัพาะคำาถืามีท่ี่�ตินเองถืามี)
	 	 4.	สรุื่ปผู้ล็การื่ล็งคะแนนเส่ยง	(หุ้ลั็งจำากปรื่ะกาศผู้ล็คะแนนใหุ้�ท่ี่�ปรื่ะชุิมีที่รื่าบเร่ื่ยบรื่�อยแล็�วั)

• เข�าร่ื่วัมีการื่ปรื่ะชุิมีโดยการื่กดปุ่มี	“เข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมี”
• ผู้้�ถ่ือหุุ้�นยอมีรัื่บข�อติกล็งแล็ะเง่�อนไขการื่เข�าปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นผู่้านรื่ะบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting	
โดยที่ำาเคร่ื่�องหุ้มีาย	☑	แล็ะกดปุ่มี	“เข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมี”

• ย่นยันรื่ายช่ิ�อแล็ะจำำานวันเส่ยงท่ี่�ปรื่ะชุิมี	
• กรื่อกรื่หัุ้สผู่้านแบบครัื่�งเด่ยวั	(OTP)	

คำาอธิับาย
1.	 หุ้น�าจำอรัื่บชิมีการื่ปรื่ะชุิมี	:	รื่ะบบจำะรื่วัมีหุ้น�าจำอของโปรื่แกรื่มีการื่ปรื่ะชุิมี	WebEx	เข�าไวั�ด�วัยกัน
2.	 สัญลั็กษัณ์ดาวั	แล็ะแที่บส่เหุ้ล่็อง	จำะแสดงว่ัาขณะน่�การื่ปรื่ะชุิมีกำาลั็งอย้ใ่นวัารื่ะใด
3.	 ฟังก์ชัิ�นล็งคะแนนเส่ยง	จำะสามีารื่ถืล็งคะแนนเส่ยงได�ในเวัล็าท่ี่�บริื่ษััที่กำาหุ้นดเท่ี่านั�น	
4.	 ฟังก์ชัิ�นส่งคำาถืามี	หุ้ร่ื่อ	เข�าคิวัถืามีคำาถืามี	สามีารื่ถืเข�าคิวัได�ในวัารื่ะปัจำจุำบัน	หุ้ร่ื่อ	เข�าคิวัหุ้ร่ื่อส่งคำาถืามีล่็วังหุ้น�าได�
5.	 รื่ายการื่คำาถืามีของผู้้�ถ่ือหุุ้�น	(ตินเอง)	ท่ี่�ได�เข�าคิวัหุ้ร่ื่อส่งคำาถืามีสำาหุ้รัื่บการื่ปรื่ะชุิมีครัื่�งน่�
6.	 สรุื่ปผู้ล็การื่ล็งคะแนนเส่ยงในแต่ิล็ะวัารื่ะ	ซึ�งจำะด้ได�หุ้ลั็งจำากท่ี่�บริื่ษััที่สรุื่ปผู้ล็คะแนนในวัารื่ะนั�นๆ	แล็�วัเท่ี่านั�น	
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4. การใชุ�งานฟัังก์ชัุ�นคำาถืาม (e-Question) และฟัังก์ชัุ�นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

หุ้ลั็งปิดการื่ล็งคะแนนเส่ยงในแต่ิล็ะวัารื่ะ	แล็ะบริื่ษััที่ได�ปรื่ะกาศผู้ล็คะแนนเป็นท่ี่�เร่ื่ยบรื่�อยแล็�วั	
ผู้้�ถ่ือหุุ้�นสามีารื่ถืกดด้ผู้ล็คะแนนของแต่ิล็ะวัารื่ะได�ด�วัยตินเอง	โดยการื่กดไอคอน	
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ชุ่องที่างการติุดีตุ่อสอบถืาม
1.	 ที่างไปรื่ษัณ่ย์:	“สำานักเล็ขานุการื่บริื่ษััที่”	เล็ขท่ี่�	15/5	หุ้ม่้ี	6	ถืนนบางบัวัที่อง-สุพรื่รื่ณบุร่ื่	ติำาบล็ล็ะหุ้ารื่	
	 อำาเภอบางบัวัที่อง	นนที่บุร่ื่	11110
2.	 อ่เมีล็:	companysecretary@thaiopticalgroup.com
3.	 Line	ID:	comsectog

5. การตัุ�งค่ารหััสผู่้านใหัม่  

ผู้้�ถ่ือหุุ้�นสามีารื่ถืศึกษัาขั�นติอนแล็ะวิัธ่ัการื่ใชิ�งานรื่ะบบ	ได�ท่ี่�	https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting
หุ้ร่ื่อสแกน	QR	Code	ติามีด�านล่็างน่�



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 57

หันังสือแสดีงควัามประสงค์เข้�าร่วัมการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหัุ�นประจำาปี 2565 ผู้่านระบบอิเล็กที่รอนิกส์ 
บริษัที่ ไที่ยออพตุิคอล กรุ�ป จำากัดี (มหัาชุน) 

วัันที่ี� 7 เมษายน 2565 เวัลา 10:00 น. 
ถื่ายที่อดีจากหั�องออพตุิคแกลเลอรี� บริษัที่ อุตุสาหักรรมแวั่นตุาไที่ย จำากัดี หัรือ TOC (บริษัที่ย่อย) 

เข่ยนท่ี่�	.....................................................................................	

วัันท่ี่�	................	เด่อน	..................................	พ.ศ.	..................	

(1)	ข�าพเจำ�า	............................................................................................................	สัญชิาติิ	........................................................	

เล็ขท่ี่�บัติรื่ปรื่ะจำำาตัิวัปรื่ะชิาชิน	...............................................................................	วััน/เด่อน/ปีเกิด	...........................................

อย้่บ�านเล็ขท่ี่�	.....................................	ถืนน	...........................................................	ติำาบล็/แขวัง	................................................

อำาเภอ	...............................................	จัำงหุ้วััด	.......................................................	รื่หัุ้สไปรื่ษัณ่ย์	..............................................

เบอร์ื่โที่รื่ศัพท์ี่ม่ีอถ่ือ	(ใชิ�ในการื่รัื่บหุ้มีายเล็ข	OTP	ในการื่ล็งที่ะเบ่ยนแล็ะการื่	log-in)	...............................................................

e-Mail	(ใชิ�ในการื่รัื่บ	username	แล็ะ	password)	....................................................................................................................

(2)	เป็นผู้้�ถ่ือหุุ้�นของ	บริื่ษััที่	ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป	จำำากัด	(มีหุ้าชิน)

โดยถ่ือหุุ้�นจำำานวันทัี่�งสิ�นรื่วัมี	.....................................	หุุ้�น	แล็ะออกเส่ยงล็งคะแนนได�เท่ี่ากับ	.....................................	เส่ยง	ดังน่�	

		หุุ้�นสามัีญ	...........................................................	หุุ้�น	ออกเส่ยงล็งคะแนนได�เท่ี่ากับ	.............................................	เส่ยง

		หุุ้�นบุริื่มีสิที่ธิั	.......................................................	หุุ้�น	ออกเส่ยงล็งคะแนนได�เท่ี่ากับ	.............................................	เส่ยง	

(3)	ม่ีควัามีปรื่ะสงค์เข�าร่ื่วัมีการื่ปรื่ะชุิมีสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2565	(ครัื่�งท่ี่�	19/2565)	ผู่้านรื่ะบบอิเล็็กที่รื่อนิกส์		ในวัันแล็ะเวัล็า	

แล็ะวัิธ่ัการื่ติามี	 ท่ี่�รื่ะบุไวั�ในหุ้นังส่อเชิิญปรื่ะชิุมี	 โดยข�าพเจำ�าได�อ่านแล็ะติกล็งผู้้กพันติามีข�อติกล็งแล็ะเง่�อนไขการื่ใชิ�บริื่การื่	 

DAP	e-Shareholder	Meeting	ติามีเอกสารื่ท่ี่�แนบมีาด�วัย

ล็งช่ิ�อ	...........................................................	ผู้้�ถ่ือหุุ้�น/ผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะ	

(...........................................................)

หุ้มีายเหุ้ตุิ	
(1)	กรุื่ณาแนบสำาเนาบัติรื่ปรื่ะจำำาตัิวัปรื่ะชิาชินของผู้้�ถ่ือหุุ้�น	แล็ะ/หุ้ร่ื่อ	ผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะ	พรื่�อมีล็งล็ายม่ีอช่ิ�อรัื่บรื่อง
(2)	กรื่ณ่บัติรื่ปรื่ะจำำาตัิวัปรื่ะชิาชินเป็นแบบติล็อดช่ิพ	จำะติ�องแนบสำาเนาที่ะเบ่ยนบ�านปรื่ะกอบพรื่�อมีล็งล็ายม่ีอช่ิ�อรัื่บรื่อง
(3)	กรื่ณ่ผู้้�ถ่ือหุุ้�นยังไม่ีบรื่รื่ลุ็นิติิภาวัะ	ใหุ้�บิดาแล็ะมีารื่ดาร่ื่วัมีล็งนามีด�วัย	โดยแนบสำาเนาบัติรื่ปรื่ะชิาชินผู้้�ถ่ือหุุ้�นพรื่�อมี
สำาเนาที่ะเบ่ยนบ�านท่ี่�แสดงช่ิ�อ	บิดามีารื่ดา	แล็ะแนบสำาเนาบัติรื่ปรื่ะชิาชินบิดามีารื่ดา	พรื่�อมีล็งล็ายม่ีอช่ิ�อรัื่บรื่อง
(4)	กรื่ณ่ม่ีข�อสงสัยหุ้ร่ื่อม่ีเหุ้ตุิขัดข�องปรื่ะการื่ใด	สามีารื่ถืติิดต่ิอสอบถืามีได�ติามีช่ิองที่างดังต่ิอไปน่�	

•	 E-mail:	 CompanySecretary@thaiopticalgroup.com		
•	 Line	ID:	 comsectog

(สิ�งที่่�ส่งมีาด�วัย	11)
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ข้�อตุกลงและเงื�อนไข้การใชุ�บริการ DAP e-Shareholder Meeting
(สำาหัรับการลงที่ะเบียนข้องผู้้�ถืือหัุ�น)

ผู้้�ถ่ือหุุ้�นท่ี่�ปรื่ะสงค์จำะล็งที่ะเบ่ยนเพ่�อเข�าปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นท่ี่�ผู้้�จัำดปรื่ะชุิมีได�จัำดขึ�นผู่้านรื่ะบบ	DAP	e-	Shareholder	Meeting	ติกล็งแล็ะ
ยินยอมีท่ี่�จำะปฏิบัติิติามีข�อติกล็งแล็ะเง่�อนไขในการื่เข�าปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นผู่้านรื่ะบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting	ดังต่ิอไปน่�ทุี่กปรื่ะการื่
1.	 คำานิยามี
	 ในข�อติกล็งแล็ะเง่�อนไขในการื่เข�าปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นผู่้านรื่ะบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting	ฉับับน่�	 ใหุ้�ใชิ�คำานิยามีท่ี่�ได�รื่ะบุ 

ดังต่ิอไปน่�
 “ผู้้�จัดีประชุุม”	หุ้มีายถึืง	บริื่ษััที่มีหุ้าชินจำากัดท่ี่�จัำดปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นผู่้านรื่ะบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting
 “ผู้้�ถืือหุั�น”	หุ้มีายถึืง	 ผู้้�ถ่ือหุุ้�น	 ท่ี่�ม่ีสิที่ธิัเข�าร่ื่วัมีปรื่ะชิุมีผู้้�ถ่ือหุุ้�น	แล็ะใหุ้�หุ้มีายควัามีรื่วัมีถืึงผู้้�ท่ี่�ได�รัื่บมีอบฉัันที่ะจำากผู้้�ถ่ือหุุ้�นติามี 

หุ้นังส่อมีอบฉัันที่ะ
 “ผู้้�ใหั�บริการ”	หุ้มีายถึืง	บริื่ษััที่	ดิจิำทัี่ล็	แอคเซส	แพล็ติฟอร์ื่มี	จำำากัด
 “ระบบ DAP e-Shareholder Meeting”	หุ้มีายถึืง	รื่ะบบควับคุมีการื่ปรื่ะชุิมีโดยใชิ�เที่คโนโล็ยส่ารื่สนเที่ศท่ี่�ผู้้�จัำดปรื่ะชุิมีขอใชิ�

บริื่การื่จำากผู้้�ใหุ้�บริื่การื่เพ่�อเป็นช่ิองที่างเพิ�มีเติิมีใหุ้�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นสามีารื่ถืเข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�น	ผู่้านส่�ออิเล็็กที่รื่อนิกส์ได�
2.	 ผู้้�ถ่ือหุุ้�นรัื่บที่รื่าบแล็ะติกล็งวัา่	ผู้้�ถ่ือหุุ้�นม่ีหุ้น�าท่ี่�ในการื่จำดัหุ้าเคร่ื่�องม่ีอ	แล็ะ/หุ้ร่ื่ออุปกรื่ณใ์ด	ๆ 	ติล็อดจำนรื่ะบบเคร่ื่อข่ายอินเที่อรื่เ์น็ติ	

ติามีเง่�อนไขท่ี่�ได�รัื่บแจำ�งจำากผู้้�จัำดปรื่ะชุิมี	 เพ่�อใหุ้�สามีารื่ถืเข�าปรื่ะชุิมีผู่้านรื่ะบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting	ได�อย่างม่ี 
ปรื่ะสิที่ธิัภาพแล็ะต่ิอเน่�องด�วัยค่าใชิ�จ่ำายของผู้้�ถ่ือหุุ้�นเอง

3.	 ผู้้�ถ่ือหุุ้�นรัื่บรื่องแล็ะย่นยันว่ัา	ข�อม้ีล็ท่ี่�นำาเข�าส่้รื่ะบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting	รื่วัมีถึืงข�อม้ีล็อ่�นใดท่ี่�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นได�ใหุ้�ไวั�	แล็ะ/
หุ้ร่ื่อจำะใหุ้�แก่ผู้้�จัำดปรื่ะชุิมีในภายหุ้ลั็งโดยผู่้านรื่ะบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting	ในการื่ล็งที่ะเบ่ยน	(Register)	เพ่�อการื่เข�า
ปรื่ะชุิมีผู่้านรื่ะบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting	เป็นข�อม้ีล็ของผู้้�ถ่ือหุุ้�น	โดยจำะไม่ีม่ีการื่ใชิ�นามีแฝ่งหุ้ร่ื่อปกปิดช่ิ�อจำริื่ง	แล็ะเป็น
ข�อม้ีล็ท่ี่�ครื่บถื�วัน	ถ้ืกติ�อง	แล็ะเป็นจำริื่งทุี่กปรื่ะการื่

	 นอกจำากน่�	ในกรื่ณ่ท่ี่�ม่ีการื่ใชิ�เที่คโนโล็ย่เพ่�อช่ิวัยพิส้จำน์ตัิวัตินของผู้้�ถือ่หุุ้�นก่อนการื่อนมัุีติิ	(Approve)	ใหุ้�เข�าร่ื่วัมีปรื่ะชิมุีผู่้านรื่ะบบ	
DAP	e-Shareholder	Meeting	เช่ิน	เที่คโนโล็ย่ติรื่วัจำสอบแล็ะจำดจำำาใบหุ้น�า	(Face	Recognition)	ซึ�งผู้้�ถ่ือหุุ้�นรัื่บรื่องแล็ะย่นยัน
ว่ัา	 ผู้้�ถ่ือหุุ้�นได�ดำาเนินการื่ในขั�นติอนดังกล่็าวัด�วัยตัิวัของผู้้�ถื่อหุุ้�นเอง	มีิใช่ิค่้แฝ่ด	หุ้ร่ื่อบุคคล็อ่�นใดซึ�งม่ีร้ื่ปลั็กษัณ์คล็�ายคลึ็งกับ 
ผู้้�ถ่ือหุุ้�น	ในกรื่ณ่ท่ี่�ข�อม้ีล็ท่ี่�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นได�ใหุ้�ไวั�ไม่ีครื่บถื�วัน	ไม่ีถ้ืกติ�อง	หุ้ร่ื่อไม่ีเป็นควัามีจำริื่ง	ผู้้�ถ่ือหุุ้�นติกล็งแล็ะ	รัื่บที่รื่าบว่ัา	ผู้้�ถ่ือหุุ้�นจำะ
ถ้ืกรื่ะงับ	ยกเลิ็กหุ้ร่ื่อปฏิเสธัการื่เข�าใชิ�รื่ะบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting	โดยไม่ีติ�องม่ีการื่แจำ�งใหุ้�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นที่รื่าบล่็วังหุ้น�า

4.	 ผู้้�ถ่ือหุุ้�น	รัื่บที่รื่าบแล็ะเข�าใจำด่ว่ัา	ผู้้�ถ่ือหุุ้�นจำะได�รัื่บช่ิ�อผู้้�ใชิ�งาน	(Username)	แล็ะรื่หัุ้สผู่้าน	(Password)	เพ่�อใชิ�ในการื่เข�าปรื่ะชุิมี	
ภายหุ้ลั็งจำากท่ี่�ได�รัื่บการื่อนุมัีติิ	(Approve)	จำากผู้้�จัำดปรื่ะชุิมีใหุ้�เข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมีผู่้านรื่ะบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting	แล็�วั	
โดยผู้้�ถ่ือหุุ้�นจำะติ�องเก็บรัื่กษัาช่ิ�อผู้้�ใชิ�งาน	(Username)	แล็ะรื่หัุ้สผู่้าน	(Password)	ดังกล่็าวัไวั�เป็นควัามีลั็บ	ทัี่�งน่�	การื่กรื่ะที่ำาการื่
ใด	ๆ	ท่ี่�เกิดขึ�นภายใติ�การื่เข�าส่้รื่ะบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting	ด�วัยช่ิ�อผู้้�ใชิ�งาน	(Username)	แล็ะรื่หัุ้สผู่้าน	(Password)	
ของผู้้�ถ่ือหุุ้�น	ใหุ้�ถ่ือเป็นการื่กรื่ะที่ำาของผู้้�ถ่ือหุุ้�นเองแล็ะเป็นการื่กรื่ะที่ำาท่ี่�ถ้ืกติ�อง	สมีบ้รื่ณ์	แล็ะผู้้กพันผู้้�ถ่ือหุุ้�นทุี่กปรื่ะการื่

	 ในกรื่ณ่ท่ี่�ม่ีบุคคล็อ่�นใดนำาช่ิ�อผู้้�ใชิ�งาน	(Username)	แล็ะ/หุ้ร่ื่อรื่หัุ้สผู่้าน	(Password)	ของผู้้�ถ่ือหุุ้�นไปใชิ�โดยท่ี่�ไม่ีได�รัื่บมีอบหุ้มีาย
จำากผู้้�ถ่ือหุุ้�น	 ผู้้�ถ่ือหุุ้�นม่ีหุ้น�าท่ี่�ติ�องแจำ�งใหุ้�ผู้้�จัำดปรื่ะชิุมีที่รื่าบโดยทัี่นท่ี่	แล็ะผู้้�ถ่ือหุุ้�นรัื่บที่รื่าบแล็ะติกล็งวั่า	 ผู้้�จัำดปรื่ะชิุมีม่ีสิที่ธิัท่ี่�จำะ
ยกเลิ็กช่ิ�อผู้้�ใชิ�งาน	 (Username)	แล็ะ/หุ้ร่ื่อรื่หัุ้สผู่้าน	 (Password)	 ดังกล่็าวั	รื่วัมีถึืงรื่ะงับ	ยกเลิ็กหุ้ร่ื่อปฏิเสธัการื่เข�า	 ใชิ�รื่ะบบ	 
DAP	e-Shareholder	Meeting	ของผู้้�ถ่ือหุุ้�นได�โดยไม่ีติ�องแจำ�งใหุ้�ผู้้�ถ่ือหุุ้�นที่รื่าบล่็วังหุ้น�า	ทัี่�งน่�	ผู้้�ถ่ือหุุ้�นรัื่บที่รื่าบแล็ะติกล็งว่ัา	การื่
เข�าปรื่ะชุิมีผู่้านรื่ะบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting	แล็ะการื่กรื่ะที่ำาการื่ใด	ๆ 	ท่ี่�เกิดขึ�นภายใติ�การื่เข�าส่้รื่ะบบ	DAP	e-Shareholder	
Meeting	ด�วัยช่ิ�อผู้้�ใชิ�งาน	(Username)	แล็ะรื่หัุ้สผู่้าน	(Password)	ของผู้้�ถ่ือหุุ้�นท่ี่�เกิดขึ�นก่อนการื่ยกเลิ็กการื่ใชิ�งานช่ิ�อผู้้�ใชิ�งาน	
(Username)	แล็ะ/หุ้ร่ื่อรื่หัุ้สผู่้าน	(Password)	ถ่ือเป็นการื่กรื่ะที่ำา	ท่ี่�ถ้ืกติ�อง	สมีบ้รื่ณ์	แล็ะผู้้กพันผู้้�ถ่ือหุุ้�นทุี่กปรื่ะการื่

5.	 ผู้้�ถ่ือหุุ้�นรัื่บที่รื่าบแล็ะติกล็งว่ัา	ข�อม้ีล็ส่วันบุคคล็ของผู้้�ถ่ือหุุ้�นท่ี่�เก่�ยวัข�องกับการื่เข�าร่ื่วัมีปรื่ะชุิมีผู่้านรื่ะบบ	DAP	e-Shareholder	Meeting	 
น่�	จำะถ้ืกเก็บรื่วับรื่วัมี	ใชิ�	แล็ะ/หุ้ร่ื่อเปิดเผู้ยโดยผู้้�จัำดปรื่ะชุิมี	แล็ะได�รัื่บการื่คุ�มีครื่องติามีนโยบายการื่คุ�มีครื่องข�อม้ีล็ส่วันบุคคล็ของ
ผู้้�จัำดปรื่ะชุิมี	โดยผู้้�ถ่ือหุุ้�นสามีารื่ถืติรื่วัจำสอบสิที่ธิัของตินได�ท่ี่�นโยบายการื่คุ�มีครื่องข�อม้ีล็ส่วันบุคคล็ของผู้้�จัำดปรื่ะชุิมี

	 นอกจำากน่�	 ผู้้�ถ่ือหุุ้�นรัื่บที่รื่าบแล็ะติกล็งว่ัา	ผู้้�ใหุ้�บริื่การื่ซึ�งได�รัื่บมีอบหุ้มีายจำากผู้้�จัำดปรื่ะชุิมีติามีสัญญาใหุ้�บริื่การื่	e-Services	อาจำ
เก็บรื่วับรื่วัมี	ใชิ�	แล็ะ/หุ้ร่ื่อเปิดเผู้ยข�อม้ีล็ส่วันบุคคล็ของผู้้�ถ่ือหุุ้�นเท่ี่าท่ี่�จำำาเป็นเพ่�อการื่ปฏิบัติิหุ้น�าท่ี่�ติามีกฎหุ้มีายใด	ๆ	ท่ี่�เก่�ยวัข�อง
หุ้ร่ื่อใชิ�บังคับกับผู้้�ใหุ้�บริื่การื่	เช่ิน	การื่เก็บข�อม้ีล็จำรื่าจำรื่ที่างคอมีพิวัเติอร์ื่	โดยผู้้�ถ่ือหุุ้�นสามีารื่ถืติรื่วัจำสอบสิที่ธิัของตินได�ท่ี่�นโยบาย
การื่คุ�มีครื่องข�อม้ีล็ส่วันบุคคล็ของผู้้�ใหุ้�บริื่การื่
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คำาบอกกล่าวัการคุ�มครองข้�อม้ลส่วันบุคคล (Privacy Notice) 
ตุามพระราชุบัญญัตุิคุ�มครองข้�อม้ลส่วันบุคคล พ.ศึ. 2562

สำาหัรับการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหัุ�นประจำาปี 2565 ผู้่านระบบอิเล็กที่รอนิกส์
ข้องบริษัที่ ไที่ยออพตุิคอล กรุ�ป จำากัดี (มหัาชุน)
วัันที่ี� 7 เมษายน 2565  ตุั�งแตุ่เวัลา 10:00 น.

วััตุถุืประสงค์และควัามจำาเป็นข้องการเก็บรวับรวัมข้�อม้ลส่วันบุคคล
	 เพ่�อเป็นไปติามีกฎหุ้มีาย	โดยเฉัพาะอย่างยิ�ง	กฎหุ้มีายว่ัาด�วัยบริื่ษััที่จำำากัดมีหุ้าชินจำำากัด	แล็ะกฎหุ้มีายหุ้ล็ักที่รัื่พย์แล็ะ
ติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์	บริื่ษััที่	ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป	จำำากัด	(มีหุ้าชิน)	(“บริื่ษััที่ฯ”)	ม่ีหุ้น�าท่ี่�ติ�องจัำดที่ำาที่ะเบ่ยนผู้้�ถ่ือหุุ้�น	แล็ะจำำาเป็นจำะ
ติ�องเก็บรื่วับรื่วัมี	ใชิ�	 เปิดเผู้ย	แล็ะปรื่ะมีวัล็ผู้ล็ข�อม้ีล็ส่วันบุคคล็ของผู้้�ถ่ือหุุ้�น	แล็ะ/หุ้ร่ื่อ	 ผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะ	 เพ่�อการื่ปรื่ะชุิมี 
สามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปีแล็ะการื่ปรื่ะชุิมีวิัสามัีญผู้้�ถ่ือหุุ้�น	(ถื�าม่ี)	(รื่วัมีเร่ื่ยกว่ัา	“การื่ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�น”)	การื่จัำดส่งเอกสารื่ท่ี่�เก่�ยวัข�อง	 
การื่ปรื่ะมีวัล็ผู้ล็การื่ออกเส่ยงล็งมีติิ	แล็ะการื่ใด	ๆ	ท่ี่�เก่�ยวัข�องกับการื่ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�นดังกล่็าวั

ข้�อม้ลส่วันบุคคลทีี่�เก็บรวับรวัมและระยะเวัลาในการเก็บรักษา
	 ข�อม้ีล็ของผู้้�ถ่ือหุุ้�น	แล็ะ/หุ้ร่ื่อ	ผู้้�รัื่บมีอบฉัันที่ะ	ได�แก่	 ช่ิ�อ	นามีสกุล็	สัญชิาติิ	หุ้มีายเล็ขบัติรื่ปรื่ะจำำาตัิวัปรื่ะชิาชิน	(หุ้ร่ื่อ
หุ้มีายเล็ขหุ้นังส่อเดินที่าง)	 วัันเด่อนปีเกิด	อายุ	 ท่ี่�อย้่	จำำานวันหุุ้�นแล็ะปรื่ะเภที่หุุ้�นท่ี่�ถ่ือ	 เล็ขที่ะเบ่ยนผู้้�ถ่ือหุ้ลั็กที่รัื่พย์	หุ้มีายเล็ข
โที่รื่ศัพท์ี่	 อ่เมีล็	ติามีท่ี่�ท่ี่านได�แจำ�งใหุ้�แก่บริื่ษััที่ฯ	หุ้ร่ื่อ	บริื่ษััที่ฯ	ได�รัื่บจำาก	บริื่ษััที่	ศ้นย์รัื่บฝ่ากหุ้ลั็กที่รัื่พย์	 (ปรื่ะเที่ศไที่ย)	จำำากัด	
(TSD)	ในฐานะนายที่ะเบ่ยนหุ้ลั็กที่รัื่พย์	โดยบริื่ษััที่ฯ	จำะเก็บรัื่กษัาข�อม้ีล็ดังกล่็าวัติล็อดรื่ะยะเวัล็าท่ี่�จำำาเป็นติามีกฎหุ้มีาย	เพ่�อใหุ้�
เป็นไปติามีวััติถุืปรื่ะสงค์ดังกล่็าวัข�างติ�น

	 ทัี่�งน่�	บริื่ษััที่ฯ	 ม่ีควัามีจำำาเป็นติ�องเปิดเผู้ยข�อม้ีล็ส่วันบุคคล็บางส่วันข�างติ�นใหุ้�แก่ผู้้�ปรื่ะมีวัล็ผู้ล็ข�อม้ีล็ส่วันบุคคล็เพ่�อ
ปรื่ะโยชิน์ในการื่รัื่บล็งที่ะเบ่ยน	 ติรื่วัจำสอบ	ปรื่ะมีวัล็ผู้ล็	 แล็ะรื่ายงานผู้ล็การื่ออกเส่ยงล็งมีติิ	 กรื่มีพัฒินาธุัรื่กิจำการื่ค�า 
กรื่ะที่รื่วังพาณิชิย์	แล็ะติล็าดหุ้ลั็กที่รัื่พย์แหุ่้งปรื่ะเที่ศไที่ย	เพ่�อนำาส่งรื่ายงานการื่ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�น	แล็ะข�อม้ีล็บัญช่ิรื่ายช่ิ�อผู้้�ถ่ือหุุ้�น	
ติามีท่ี่�กฎหุ้มีายกำาหุ้นด	ผู่้านที่างเว็ับไซต์ิของบริื่ษััที่ฯ	เพ่�อเผู้ยแพร่ื่รื่ายงานการื่ปรื่ะชุิมีผู้้�ถ่ือหุุ้�น

	 เอกสารื่ย่นยันตัิวับุคคล็	 เช่ิน	สำาเนาบัติรื่ปรื่ะจำำาตัิวัปรื่ะชิาชิน/สำาเนาหุ้นังส่อเดินที่าง	อาจำปรื่ากฏข�อม้ีล็อ่อนไหุ้วั 
(Sensitive	Data)	 เช่ิน	หุ้ม่้ีโล็หิุ้ติ	ศาสนา	 จึำงขอใหุ้�ท่ี่านผู้้�ถ่ือหุุ้�นปกปิดข�อม้ีล็อ่อนไหุ้วัดังกล่็าวัก่อนนำาส่งใหุ้�แก่บริื่ษััที่ฯ	ทัี่�งน่� 
หุ้ากท่ี่านมิีได�ปกปิดข�อม้ีล็อ่อนไหุ้วัดังกล่็าวั	บริื่ษััที่ฯ	จำะดำาเนินการื่ปกปิดข�อม้ีล็บนเอกสารื่ท่ี่�ได�รัื่บ	 เพ่�อคุ�มีครื่องข�อม้ีล็อ่อนไหุ้วั
ของท่ี่าน	โดยไม่ีถ่ือเป็นการื่เก็บรื่วับรื่วัมีข�อม้ีล็อ่อนไหุ้วัแต่ิอย่างใด

สิที่ธิัข้องเจ�าข้องข้�อม้ลส่วันบุคคล
	 เจำ�าของข�อม้ีล็ส่วันบุคคล็ม่ีสิที่ธิัต่ิาง	ๆ 	ติามีพรื่ะรื่าชิบัญญัติิคุ�มีครื่องข�อม้ีล็ส่วันบุคคล็	พ.ศ.	2562	เช่ิน	การื่ใหุ้�ควัามียินยอมี	
การื่ถือนควัามียินยอมี	การื่ขอเข�าถึืง	ขอรัื่บ	หุ้ร่ื่อขอแก�ไขข�อม้ีล็ส่วันบุคคล็ท่ี่�เก่�ยวักับติน	การื่คัดค�านการื่เก็บรื่วับรื่วัมี	ใชิ�	หุ้ร่ื่อเปิด
เผู้ยข�อม้ีล็ส่วันบุคคล็	การื่ขอใหุ้�ล็บ	ที่ำาล็าย	หุ้ร่ื่อรื่ะงับการื่ใชิ�ข�อม้ีล็ส่วันบุคคล็	เป็นติ�น	ภายใติ�หุ้ลั็กเกณฑ์์หุ้ร่ื่อวิัธ่ัการื่ติามีท่ี่�กฎหุ้มีาย
กำาหุ้นด

	 ทัี่�งน่�	บริื่ษััที่ฯ	จำะเก็บรื่วับรื่วัมี	ใชิ�	หุ้ร่ื่อเปิดเผู้ยข�อม้ีล็ส่วันบุคคล็	ติามีท่ี่�จำำาเป็นเพ่�อปรื่ะโยชิน์โดยชิอบด�วัยกฎหุ้มีายแล็ะ
เพ่�อเป็นการื่ปฎิบัติิติามีกฎหุ้มีาย	โดยคำานึงถึืงการื่คุ�มีครื่องสิที่ธิัควัามีเป็นส่วันตัิวัแล็ะข�อม้ีล็ส่วันบุคคล็เป็นสำาคัญ

ชุ่องที่างการติุดีตุ่อ
	 ที่าง	 Email:	 CompanySecretary@thaiopticalgroup.com	หุ้ร่ื่อ	ที่างไปรื่ษัณ่ย์:	 สำานักเล็ขานุการื่บริื่ษััที่	 
บริื่ษััที่	ไที่ยออพติิคอล็	กรุื่�ป	จำำากัด	(มีหุ้าชิน)	เล็ขท่ี่�	15/5	หุ้ม่้ี	6	ถืนนบางบัวัที่อง-สุพรื่รื่ณบุร่ื่	ติำาบล็ล็ะหุ้ารื่	อำาเภอบางบัวัที่อง	
นนที่บุร่ื่	11110

(สิ�งที่่�ส่งมีาด�วัย	12)
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