หนัังสืือเชิิญประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565 (ครั้้�งที่่� 19/2565)
ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ บริิษััท ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

วัันพฤหััสบดีีที่่� 7 เมษายน 2565 เวลา ตั้้�งแต่่เวลา 10:00 น.
ผ่่านระบบจััดการประชุุม DAP e-Shareholder Meeting ของบริิษััท ดิิจิิทััล แอคเซส แพลตฟอร์์ม จำำ�กััด
โดยท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเข้้าร่่วมการประชุุมได้้ผ่่านทางระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์เพีียงรููปแบบเดีียวเท่่านั้้�น
ถ่่ายทอดจากห้้องออพติิคแกลเลอรี่่� บริิษััท อุุตสาหกรรมแว่่นตาไทย จำำ�กััด หรืือ TOC
ตั้้�งอยู่่�ที่่� 61/9 หมู่่�ที่่� 5 ถนนบางบััวทอง-สุุพรรณบุุรีี ตำำ�บลละหาร อำำ�เภอบางบััวทอง จัังหวััดนนทบุุรีี 11110
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

วัันที่่� 1 มีีนาคม 2565

			
เรื่่�อง
ขอเชิิญประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2565 (ครั้้�งที่่� 19/2565) ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
เรีียน

ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัท 
ั ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย

เอกสารประกอบวาระการประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2565
1. สำำ�เนารายงานการประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2564 ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
2. คำำ�แนะนำำ�การใช้้ QR Code สำำ�หรัับดาวน์์โหลดแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report) พร้้อมงบการเงิินของบริิษััทฯ สำำ�หรัับปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
3. รายนามผู้้�สอบบััญชีี และค่่าสอบบััญชีีของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
4. ข้้อมููลของผู้้�ได้้รัับการเสนอชื่่�อเพื่่�อการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััทในวาระที่่� 6
5. ค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััทประจำำ�ปีี 2565 และเงิินรางวััลประจำำ�ปีี 2565
เอกสารประกอบการเข้้าประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2565
6. ข้้อบัังคัับบริิษััทฯ ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
7. เอกสารและหลัักฐานที่่�ใช้้ในการแสดงสิิทธิ์์�เข้้าประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-AGM)
8. แบบหนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ก. และ ข.
9. รายละเอีียดและคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระที่่�เสนอให้้เป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะของผู้้�ถือื หุ้้�น   
10. วิิธีีการลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2564, วิิธีีการถามคำำ�ถามระหว่่าง
การประชุุม และวิิธีีการออกเสีียงลงคะแนนผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-AGM)  
11. แบบแจ้้งความประสงค์์ลงทะเบีียนเข้้าร่่วมการประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2565
(ครั้้�งที่่� 19/2565) ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
12. คำำ�บอกกล่่าวการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 สำำ�หรัับการประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2565

บริิษััท  ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) ตระหนัักถึึงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่่�ยัังคงแพร่่ระบาดในหลายพื้้�นที่่� ด้้วยความห่่วงใยต่่อสุุขภาพและ
ความปลอดภััยของผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนร่่วมทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ
โรค COVID-19 คณะกรรมการบริิษััทจึึงได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้เรีียกประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565 ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
มีี บริิษััท ดิิจิิทััล  แอคเซส แพลตฟอร์์ม  จำำ�กััด (บริิษััทย่่อยของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย) เป็็นผู้้�ให้้บริิการด้้านระบบ
จััดการประชุุม (DAP e-Shareholder Meeting) โดยผู้้�ถืือหุ้้�นจะสามารถเข้้าร่่วมการประชุุมได้้ในรููปแบบการประชุุมผ่่านระบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์เพีียงรููปแบบเดีียวเท่่านั้้�น บริิษััทฯ จััดการประชุุมตามพระราชกำำ�หนดว่่าด้้วยการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
พ.ศ. 2563 และหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งจะจััดการประชุุมในวัันพฤหััสบดีีที่�่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. โดยถ่่ายทอด
จากห้้องออพติิคแกลเลอรี่่ข� อง บริิษัท อุ
ั ตุ สาหกรรมแว่่นตาไทย จำำ�กัดั  หรืือ TOC ตั้้�งอยู่่�ที่่� 61/9 หมู่่�ที่่� 5 ถนนบางบััวทอง-สุุพรรณบุุรีี
ตำำ�บลละหาร อำำ�เภอบางบััวทอง จัังหวััดนนทบุุรีี เพื่่�อพิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ ตามระเบีียบวาระการประชุุมดัังต่่อไปนี้้�

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

3

วาระที่่� 1:	พิิจารณารัับรองรายงานการประชุุมวิิสามััญผู้้ถื� อื หุ้้�น ครั้้ง� ที่�่ 1/2564 ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เมื่่�อวัันที่่�
16 มิิถุุนายน 2564
ข้้อเท็็จจริิงและเหตุุผล:
บริิษััทฯ ได้้จััดการประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 16 มิิถุุนายน 2564 และบริิษััทฯ ได้้จััด
ทำำ�รายงานการประชุุมดัังกล่่าวภายใน 14 วัันหลัังจากการประชุุม จากนั้้�น บริิษััทฯ ได้้นำำ�ส่่งรายงาน
การประชุุมดังั กล่่าวไปยัังตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (SET) และกระทรวงพาณิิชย์ภ์ ายในระยะเวลา
ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด รายละเอีียดดัังที่่�ปรากฏในสิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย 1 ดัังนั้้�น จึึงสมควรเสนอให้้ที่่�ประชุุมผู้้�
ถืือหุ้้�นพิิจารณารัับรองรายงานการประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 16 มิิถุุนายน 2564
ความเห็็นคณะกรรมการ:
คณะกรรมการบริิษัทั เห็็นสมควรเสนอให้้ที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� พิิจารณารัับรองรายงานการประชุุมวิสิ ามััญผู้้ถื� อื หุ้้น�
ครั้้�งที่่� 1/2564 เนื่่�องจากรายงานดัังกล่่าวมีีความถููกต้้องครบถ้้วนแล้้ว
การลงมติิ:
วาระนี้้�ต้้องผ่่านมติิอนุุมััติิด้้วยคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและออกเสีียงลงคะแนน
โดยไม่่นัับผู้้�ที่่�งดออกเสีียงเป็็นฐานในการนัับคะแนน
วาระที่่� 2:	รัับทราบผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) ประจำำ�ปีี 2564
ข้้อเท็็จจริิงและเหตุุผล:
บริิษััทฯ ได้้สรุุปผลการดำำ�เนิินงานและการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญที่่�เกิิดขึ้้�นในรอบปีี 2564 ไว้้ในแบบแสดง
รายการข้้อมููลประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอีียดปรากฏตามสิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย 2
ความเห็็นคณะกรรมการ:
คณะกรรมการบริิษััทเห็็นสมควรให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบรายงานผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
ประจำำ�ปีี 2564
การลงมติิ:
วาระนี้้�เป็็นวาระเพื่่�อรัับทราบ จึึงไม่่มีีการลงมติิ
วาระที่่� 3:	พิิจารณาอนุุมััติิงบแสดงฐานะการเงิิน และงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีี สิ้้�นสุุด ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2564 และรัับทราบรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
ข้้อเท็็จจริิงและเหตุุผล:
ตามมาตรา 112 แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษัทมห
ั าชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�มีกี ารแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) และ
ข้้อบัังคัับบริิษัท ข้้
ั อ 56 กำำ�หนดให้้บริิษัท ต้้
ั องจััดทำำ�งบแสดงฐานะการเงิิน (งบดุุล) และงบกำำ�ไรขาดทุุนของ
บริิษััท ณ วัันสิ้้�นสุุดของรอบปีีบััญชีี เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
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งบการเงิินของบริิษัท 
ั ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) สำำ�หรัับปีีบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
และรายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ปรากฏอยู่่�ในหััวข้้อ “งบการเงิิน” ของแบบแสดงรายการข้้อมููล
ประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอีียดดัังสิ่่�งที่่ส่� ่งมาด้้วย 2 โดยงบการเงิินของบริิษััทฯ
ดัังกล่่าว ได้้ผ่่านการตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตจาก บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด และ
ได้้ผ่่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิษัทั แล้้ว
สรุุปสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
สรุุปสาระสำำ�คััญงบการเงิินรวมสำำ�หรัับปีีบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
รายการ

รวมสิินทรััพย์์
รวมหนี้้�สิิน
รวมส่่วนของผู้้�ถือื หุ้้�น
รายได้้รวม
กำำ�ไรสุุทธิิ
กำำ�ไรสุุทธิส่ิ ว่ นที่่เ� ป็็นของบริิษัทั ใหญ่่
กำำ�ไรต่่อหุ้�น้ ขั้้�นพื้้�นฐาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(บาท)
(บาท)
2,887,527,134
930,671,757
1,956,855,377
2,466,200,450
310,120,767
310,120,767
0.65

2,811,211,325
1,004,709,253
1,806,502,072
1,850,004,350
68,780,902
68,780,902
0.15

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ + / (-)
3%
-7%
8%
33%
351%
351%
351%

ความเห็็นคณะกรรมการ:
คณะกรรมการบริิษััทเห็็นสมควรให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณาอนุุมััติิงบการเงิินของบริิษััทฯ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2564 ได้้ผ่่านการตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตจาก บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด
และได้้ผ่่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิษัทั แล้้ว
การลงมติิ:
วาระนี้้�ต้้องผ่่านมติิอนุุมััติิด้้วยคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและออกเสีียงลงคะแนน
โดยไม่่นัับผู้้�ที่่�งดออกเสีียงเป็็นฐานในการนัับคะแนน
วาระที่่� 4:	พิิจารณาอนุุมัติั กิ ารจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิแิ ละการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษัทั ฯ ประจำำ�ปีี 2564 และวัันกำำ�หนด
รายชื่่�อผู้้�มีีสิทธิ
ิ ิรัับเงิินปัันผล (Record Date)
ข้้อเท็็จจริิงและเหตุุผล:
บริิษััทฯ มีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 40 ของกำำ�ไรสุุทธิิจากงบการเงิินรวม 
หลัังหัักเงิินสำำ�รองต่่างๆ ทุุกประเภทที่่�กฎหมายและตามเงื่่�อนไขที่่�บริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดไว้้
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิตามงบการเงิินรวม 310,120,767 บาท โดยสามารถเปรีียบเทีียบ
การจ่่ายเงิินปัันผลในระยะเวลา 3 ปีีที่ผ่่� ่านมาดัังตารางต่่อไปนี้้�

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

1. กำำ�ไรสุุทธิิ
2. หัักสำำ�รองตามกฎหมาย 5%
3. กำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักสำำ�รองตามกฎหมาย    
4. จำำ�นวนหุ้้�น
5. เงิินปัันผลจ่่ายต่่อหุ้้�นทั้้�งปีี
6. เงิินปัันผลจ่่ายระหว่่างกาล
7. เงิินปัันผลจ่่ายงวดสุุดท้้าย
8. รวมเงิินปัันผลจ่่ายทั้้�งสิ้้�น
9. อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล

ปี 2564
(งบการเงินรวม)

310.12 ล้้านบาท
---  ล้้านบาท
310.12 ล้้านบาท
474.32  ล้้านหุ้้�น
0.56 บาท / หุ้้�น
0.21 บาท / หุ้้�น
0.35 บาท / หุ้้�น
265.62 ล้้านบาท
86%

ปี 2563
(งบการเงินรวม)

68.78 ล้้านบาท
---  ล้้านบาท
68.78 ล้้านบาท
474.32  ล้้านหุ้้�น
0.12 บาท/หุ้้�น
งดจ่่าย
0.12 บาท/หุ้้�น
56.92 ล้้านบาท
83 %

ปี 2562
(งบการเงินรวม)

132.13 ล้้านบาท
---  ล้้านบาท
132.13 ล้้านบาท
474.32  ล้้านหุ้้�น
0.25 บาท/หุ้้�น
0.10 บาท/หุ้้�น
0.15 บาท/หุ้้�น
118.58 ล้้านบาท
90%

คณะกรรมการบริิษัทั เห็็นสมควรให้้ที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� พิิจารณาอนุุมัติั กิ ารจััดสรรกำำ�ไร และการจ่่ายเงิินปัันผล
ปีี 2564 ในอััตราหุ้้�นละ 0.56 บาท จำำ�นวน 474.318 ล้้านหุ้้�น รวมเป็็นเงิิน 265.62 ล้้านบาท 
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. วัันที่่� 10 กัันยายน 2564 บริิษััทฯ ได้้จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล ประจำำ�ปีี 2564 ของบริิษััทฯ ในอััตรา
หุ้้�นละ 0.21 บาท (งวดดำำ�เนิินงานวัันที่่� 1 มกราคม 2564 ถึึงวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2564) รวมเป็็นเงิิน
90.02 ล้้านบาท ซึ่่�งได้้จ่่ายไปเมื่่�อ ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 98 (3/2564)
2. ไม่่ต้้องจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิเนื่่�องจากปััจจุบัุ ันบริิษััทฯ มีีทุุนสำำ�รองครบตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดแล้้ว  
3. ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสมควรอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2564 ในอััตราหุ้้�นละ 0.35 บาท จำำ�นวน
474.318 ล้้านหุ้้�น รวมเป็็นเงิิน 166.01 ล้้านบาท โดยมีีรายละเอีียดการจ่่ายปัันผลดัังนี้้�
(1) เงิินปัันผลจ่่ายจำำ�นวน 75.89 ล้้านบาท  หรืือเท่่ากัับ 0.16 บาทต่่อหุ้้น�   เป็็นการจ่่ายจากเงิินปัันผล
ที่่�จััดสรรมาจากกำำ�ไรที่่�ได้้รัับยกเว้้นการเสีียภาษีีเงิินได้้นิิติบุิ ุคคล
(2) เงิินปัันผลจ่่ายจำำ�นวน 23.72 ล้้านบาท  หรืือเท่่ากัับ 0.05 บาทต่่อหุ้้น�   เป็็นการจ่่ายจากเงิินปัันผล
ที่่�จััดสรรมาจากกำำ�ไรที่่�เสีียภาษีีเงิินได้้นิิติบุิ ุคคลในอััตราร้้อยละ 20
(3) เงิินปัันผลจ่่ายจำำ�นวน 66.40 ล้้านบาท  หรืือเท่่ากัับ 0.14 บาทต่่อหุ้้น�   เป็็นการจ่่ายจากเงิินปัันผล
ที่่�จััดสรรมาจากกำำ�ไรที่่�เสีียภาษีีเงิินได้้นิิติบุิ ุคคลในอััตราร้้อยละ 30
(4) วัันกำำ�หนดรายชื่่�อผู้้�มีีสิิทธิิได้้รัับปัันผล (Record date) คืือ วัันพุุธที่่� 20 เมษายน 2565
(5) กำำ�หนดจ่่ายเงิินปัันผล คืือ วัันศุุกร์์ที่่� 6 พฤษภาคม 2565
โดยสิิทธิิในการรัับเงิินปัันผลยัังไม่่มีีความแน่่นอน เนื่่�องจากต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565 ก่่อน
ความเห็็นคณะกรรมการ:
คณะกรรมการบริิษัทั เห็็นสมควรเสนอให้้ที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้น�้ พิิจารณาอนุุมัติั กิ ารจ่่ายเงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2564
ในอััตราหุ้น�้ ละ 0.56 บาท ซึ่่�งเป็็นไปตามนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล โดยบริิษัทั ฯ ได้้จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลแล้้ว 
ในอััตราหุ้้น� ละ 0.21 บาท และจะจ่่ายเงิินปัันผลส่่วนที่่เ� หลืือของปีี 2564 อีีกในอััตราหุ้น�้ ละ 0.35 บาท
การลงมติิ:
วาระนี้้�ต้้องผ่่านมติิอนุุมััติิด้้วยคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและออกเสีียงลงคะแนน
โดยไม่่นัับผู้้�ที่่�งดออกเสีียงเป็็นฐานในการนัับคะแนน
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

วาระที่่� 5:	พิิจารณาอนุุมััติิการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและกำำ�หนดค่่าตอบแทนประจำำ�ปีี 2565
ข้้อเท็็จจริิงและเหตุุผล:
ตามมาตรา 120 แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) และ
ข้้อบัังคัับบริิษััท ข้้อ 43 กำำ�หนดให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น แต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและกำำ�หนดค่่าสอบบััญชีี
ของบริิษััทฯ ทุุกปีี
คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาเสนอแต่่งตั้้ง� ผู้้ส� อบบััญชีี โดยพิิจารณาจากผลการปฏิิบัติั งิ านที่่�ผ่า่ นมา
ประสบการณ์์ และมีีมาตราฐานเป็็นที่่ย� อมรัับในระดัับสากล มีีความรู้้ค� วามเข้้าใจในธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
เป็็นอย่่างดีี จึึงเห็็นสมควรเสนอให้้ บริิษััท สํํานัักงาน อีีวาย จํํากััด เป็็นสำำ�นัักงานสอบบััญชีีของบริิษััทฯ
และบริิษััทย่่อย และเห็็นสมควรให้้แต่่งตั้้�งบุุคคลดัังต่่อไปนี้้�จาก บริิษััท สํํานัักงาน อีีวาย จํํากััด ซึ่่�งเป็็น
ผู้้ส� อบบััญชีีรัับอนุุญาตที่่ไ� ด้้รัับความเห็็นชอบจากสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(“สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.”) เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ
รายชื่อ

เลขทะเบียน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการลงนามสอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

1.  นางสริินดา หิิรััญประเสริิฐวุุฒิิ
2.  นางสาวศิิริิวรรณ นิิตย์์ดำำ�รง
3.  นางสาวกมลทิิพย์์ เลิิศวิิทย์วร
์ เทพ

4799
5906
4377

2564 - ปััจจุบัุ ัน และ/หรืือ
2561 - 2563 และ/หรืือ
ยัังไม่่เคยเป็็นผู้้ล� งนาม

ผู้้ส� อบบััญชีีตามรายชื่่อ� ที่่เ� สนอมาข้้างต้้นนี้้� ไม่่มีคี วามสััมพันั ธ์์หรืือส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับ บริิษัทั ฯ / บริิษัทย่
ั อ่ ย /
กรรมการบริิษััท  / ผู้้�บริิหาร / ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลดัังกล่่าวแต่่อย่่างใด บริิษััทฯ
จึึงเสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาแต่่งตั้้�งบริิษััท สำ�นั
ำ ักงาน อีีวาย จำำ�กััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ และ
บริิษััทย่่อย ปีี 2565 ต่่อไปอีีกวาระหนึ่่�ง
นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบยัังเห็็นสมควรเสนอให้้กำำ�หนดค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี (audit fee)
ประจำำ�ปีี 2565 เป็็นจำำ�นวน 2,300,000 บาท ต่่อปีี (ลดลงจำำ�นวน 170,000 บาท เมื่่อ� เทีียบกัับปีีก่อ่ นหน้้า)
และค่่าใช้้จ่่ายอื่่น� ในงานสอบบััญชีีตามที่่เ� กิิดขึ้้น� จริิง (ทั้้�งนี้้� เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับปีี 2564 ที่่ผ่� า่ นมา ค่่าตอบแทน
ผู้้�สอบบััญชีี (audit fee) มีีจำำ�นวน 2,470,000 บาท และไม่่มีีค่่าบริิการอื่่�นๆ)
สาเหตุุของการเปลี่่ย� นแปลงค่่าสอบบััญชีีเกิิดจาก ในปีี 2564 ที่่ผ่� า่ นมา บริิษัทั ฯ ได้้รัับการอนุุมัติั จิ ากประชุุม
วิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2564 เรื่่�องการโอนกิิจการทั้้�งหมดของบริิษััท  โพลีี ซััน จำำ�กััด ซึ่่�งเดิิมเป็็น
บริิษััทย่่อยมายัังบริิษัทั ฯ ซึ่่�งการโอนกิิจการดัังกล่่าว ได้้ดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จเมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2564
ทำำ�ให้้จากเดิิมบริิษัทั ฯ มีีค่่าสอบบััญชีีของบริิษัทั ฯ และบริิษัทย่
ั อ่ ย รวม 3 บริิษัท 
ั แต่่ในปีี 2565 นี้้� บริิษัทั ฯ มีี
เพีียงค่่าสอบบััญชีีของบริิษัทั ฯ และบริิษััทย่่อย รวม 2 บริิษััท รายละเอีียดดัังที่่�ปรากฏในสิ่่�งที่่ส่� ่งมาด้้วย 3
ความเห็็นคณะกรรมการ:
คณะกรรมการบริิษััทเห็็นสมควรเสนอให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565 พิิจารณาอนุุมััติิให้้ 
บริิษัท สำ
ั �นั
ำ กั งาน อีีวาย จำำ�กัดั เป็็นสำำ�นักั งานสอบบััญชีีของบริิษัทั ฯ และบริิษัทย่
ั อ่ ย และเห็็นสมควรให้้แต่่งตั้้ง�
(1) นางสริินดา หิิรัญ
ั ประเสริิฐวุุฒิิ ผู้้ส� อบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 4799  และ/หรืือ (2) นางสาวศิิริวรร
ิ ณ นิิตย์ดำ์ �ร
ำ ง
ผู้้ส� อบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 5906  และ/หรืือ (3) นางสาวกมลทิิพย์์ เลิิศวิิทย์วร
์ เทพ ผู้้ส� อบบััญชีีรัับอนุุญาต
เลขที่่� 4377 แห่่ง บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจาก
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (“สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.”) เป็็นผู้้�สอบบััญชีี
ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ประจำำ�ปีี 2565 โดยกำำ�หนดค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีีจำำ�นวน 2,300,000 บาท
ต่่อปีี และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นในงานสอบบััญชีีตามที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
ทั้้�งนี้้� บริิษััทที่่�เป็็นสำำ�นัักงานสอบบััญชีีและผู้้�สอบบััญชีีตามรายชื่่�อที่่�เสนอข้้างต้้นไม่่มีีความสััมพัันธ์์ และ/
หรืือ มีีส่่วนได้้เสีียกัับ บริิษัทั ฯ / บริิษัทย่
ั อ่ ย / กรรมการบริิษัท 
ั / ผู้้บ� ริิหาร / ผู้้ถื� อื หุ้้น� รายใหญ่่ หรืือผู้้เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับบุุคคลดัังกล่่าวแต่่อย่่างใด
การลงมติิ:
วาระนี้้�ต้้องผ่่านมติิอนุุมััติิด้้วยคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและออกเสีียงลงคะแนน
โดยไม่่นัับผู้้�ที่่�งดออกเสีียงเป็็นฐานในการนัับคะแนน
วาระที่่� 6:	พิิจารณาอนุุมััติิการเลืือกตั้้�งกรรมการแทนกรรมการที่่�ครบกำำ�หนดออกจากตำำ�แหน่่งตามวาระ
ข้้อเท็็จจริิงและเหตุุผล:
ตามมาตรา 71 แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�มีกี ารแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) และ
ข้้อบัังคัับบริิษััท ข้้อ 22  ได้้กำำ�หนดให้้ในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่ง
จำำ�นวนหนึ่่�งในสาม (1/3) ของจำำ�นวนกรรมการที่่มี� อี ยู่่�ทั้้ง� หมด ถ้้าจำำ�นวนกรรมการที่่�จะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็น
3 ส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่�สุดุ กัับส่่วน หนึ่่�งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตาม
วาระนั้้�นมีีสิิทธิิได้้รัับเลืือกตั้้�งใหม่่ได้้
ปััจจุบัุ นั คณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการบริิษัทั จำำ�นวน 12 ท่่าน ซึ่่�งในการประชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้้น�
ประจำำ�ปีี 2565 มีีกรรมการบริิษััทที่่�ต้้องออกจากตำำ�แหน่่งตามวาระ จำำ�นวน 4 ท่่าน ดัังนี้้�
1) นายสิิงห์์

ตัังทััตสวััสดิ์์�

2) นายไพรััช

เมฆอาภรณ์์

3) นางพรพรรณ
4) นางอมลรััตน์์

โต๊๊ะตระกููล
ประจัักษ์์ธรรม

กรรมการอิิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการบริิหาร
รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร สายงานบริิหาร

บริิษัทั ฯ ได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้ถื� อื หุ้น้� เสนอชื่่อ� บุุคคลที่่มี� ีคุุณสมบััติเิ หมาะสมเพื่่อ� เข้้ารัับการพิิจารณาเลืือกตั้้ง� เป็็น
กรรมการเป็็นการล่่วงหน้้า ระหว่่างวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 โดยได้้เผยแพร่่ให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบผ่่านระบบข่่าวของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ซึ่่�งเมื่่�อ
ครบกำำ�หนดเวลาแล้้ว ไม่่มีผู้ี ถื�้ อื หุ้น�้ เสนอชื่่อ� บุุคคลเพื่่อ� เข้้ารัับการพิิจารณาเลืือกตั้้ง� เป็็นกรรมการ แต่่อย่่างใด
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน (ไม่่รวมกรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย) ได้้พิิจารณากลั่่�นกรอง
สรรหา และคััดเลืือกบุุคคลอย่่างรอบคอบและระมััดระวััง โดยพิิจารณาถึึงความเหมาะสม ความรู้้�
ความสามารถ ความชำำ�นาญของคณะกรรมการ และเป็็นผู้้มี� ปี ระสบการณ์์ที่หล
่� ากหลายในกิิจการหรืือธุุรกิจิ
ที่่�เอื้้�อประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย และเห็็นสมควรเสนอให้้เลืือกตั้้�งกรรมการ
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

ทั้้�ง 4 ท่่านที่่�ออกจากตำำ�แหน่่งตามวาระ ให้้กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ และกรรมการอิิสระของ
บริิษััทฯ ต่่อไปอีีกวาระหนึ่่�ง
ทั้้�งนี้้� กรรมการที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อทั้้�ง 4 ท่่านข้้างต้้น ไม่่ได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหารใน
กิิจการอื่่�นที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์หรืือมีีสภาพเป็็นการแข่่งขัันทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับประวััติิ วุุฒิิการศึึกษา และประสบการณ์์ทำำ�งานของกรรมการทั้้�ง 4 ท่่านปรากฏตาม
สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย 4
ความเห็็นคณะกรรมการ:
คณะกรรมการบริิษัท 
ั (ไม่่รวมกรรมการที่่มี� ีส่่วนได้้เสีีย) ได้้พิิจารณากลั่่น� กรองอย่่างรอบคอบและระมััดระวััง
แล้้ว เห็็นชอบตามที่่ค� ณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนเสนอ โดยเห็็นว่่าบุุคคลที่่ไ� ด้้รัับการเสนอ
ชื่่�อทั้้�ง 4 ท่่านในครั้้�งนี้้� ได้้ผ่่านกระบวนการกลั่่�นกรองและสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนและคณะกรรมการบริิษัทด้้ว
ั ยความรอบคอบและระมััดระวัังแล้้ว ทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่า เป็็นผู้้มี� ีคุุณสมบััติิ
ที่่�เหมาะสมกัับการประกอบธุุรกิิจของบริิษััทฯ มีีความรู้้� ความสามารถ ความชำำ�นาญของคณะกรรมการ 
และเป็็นผู้้�มีีประสบการณ์์และประวััติิการทำำ�งานที่่�ดีี มีีภาวะผู้้�นำ� 
ำ มีีวิิสััยทััศน์์ที่่�กว้้างไกล สามารถอุุทิิศเวลา
ให้้ได้้อย่่างเพีียงพอ อัันเป็็นประโยชน์์ต่อ่ การดำำ�เนิินกิิจการของบริิษัทั ฯ มีีคุุณสมบััติที่ิ เ่� หมาะสมและสอดคล้้อง
กัับองค์์ประกอบและโครงสร้้างของกรรมการบริิษัท ต
ั ามกลยุุทธ์ท์ างธุุรกิจิ ของบริิษัทั ฯ และเป็็นผู้้มี� ีคุุณสมบััติิ
ตามพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) และประกาศของ
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ดัังนั้้�น คณะกรรมการบริิษััท  (ไม่่รวมกรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย) จึึงเห็็นสมควรเสนอต่่อที่่�ประชุุม
สามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2565 เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิการเลืือกตั้้�งกรรมการแทนกรรมการที่่�ครบกำำ�หนดออก
ตามวาระทั้้�ง 4 ท่่าน ให้้กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัท 
ั และกรรมการอิิสระต่่อไปอีีกวาระหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1) นายสิิงห์์

ตัังทััตสวััสดิ์์�

2) นายไพรััช

เมฆอาภรณ์์

3) นางพรพรรณ

โต๊๊ะตระกููล

4) นางอมลรััตน์์

ประจัักษ์์ธรรม

กรรมการที่่�ครบกำำ�หนดออกตามวาระ ให้้กลัับเข้้า
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระต่่อไปอีีกวาระหนึ่่�ง
กรรมการที่่�ครบกำำ�หนดออกตามวาระ ให้้กลัับเข้้า
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระต่่อไปอีีกวาระหนึ่่�ง
กรรมการที่่�ครบกำำ�หนดออกตามวาระ ให้้กลัับเข้้า
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทต่่อไปอีีกวาระหนึ่่�ง
กรรมการที่่�ครบกำำ�หนดออกตามวาระ ให้้กลัับเข้้า
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทต่่อไปอีีกวาระหนึ่่�ง

การลงมติิ:
วาระนี้้�ต้้องผ่่านมติิอนุุมััติิด้้วยคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและออกเสีียงลงคะแนน โดย
ไม่่นัับผู้้�ที่่�งดออกเสีียงเป็็นฐานในการนัับคะแนน โดยผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาเลืือกตั้้�งกรรมการบริิษััทเป็็น
รายบุุคคล โดยผู้้�ถืือหุ้้�นมีีคะแนนเสีียงหนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง (1 share, 1 vote)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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วาระที่่� 7:	พิิจารณาอนุุมััติิค่่าตอบแทนคณะกรรมการและโบนััสประจำำ�ปีี 2565
ข้้อเท็็จจริิงและเหตุุผล:
ตามมาตรา 90 แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�มีกี ารแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) และ
ข้้อบัังคัับบริิษััท ข้้อ 23 ได้้กำำ�หนดว่่า กรรมการมีีสิิทธิิได้้รัับค่่าตอบแทนจากบริิษััทฯ ในรููปของเงิินรางวััล
เบี้้�ยประชุุม บำ�ำ เหน็็จ โบนััส เบี้้�ยเลี้้ย� ง และสวััสดิิการต่่าง ๆ ตามระเบีียบของบริิษัทหรืื
ั อผลประโยชน์์ตอบแทน
ในลัักษณะอื่่�น ตามข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ หรืือตามที่่�ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะพิิจารณาและลงมติิด้้วย
คะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสองในสาม (2/3) ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุม
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน มีีหน้้าที่่กำ� ำ�หนดรููปแบบและหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทน
เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท  เพื่่�อให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาและเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ต่่อไป ในการพิิจารณาค่่าตอบแทนของ บริิษัทั ฯ สำำ�หรับั ปีี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ได้้เปรีียบเทีียบกัับข้้อมููลการจ่่ายผลตอบแทนของบริิษัทจ
ั ดทะเบีียนอื่่น� ๆ ในกลุ่่�มธุุรกิจิ เดีียวกััน ภารกิิจและ
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท ประกอบกัับแนวปฏิิบััติิที่ผ่่� ่านมาของบริิษัทั ฯ
จึึงเห็็นสมควรให้้นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท  เพื่่�อพิิจารณาเสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
2565 ให้้พิิจารณาอนุุมััติค่ิ ่าตอบแทนกรรมการบริิษััทและกรรมการชุุดย่่อย และโบนััสกรรมการประจำำ�ปีี
2565 รวมทั้้�งสิ้้�นไม่่เกิิน 13,165,000 บาท ดัังนี้้�
1. ค่่าตอบแทนประจำำ�ปีี 2565: พิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ โดยปััจจุบัุ นั มีกี รรมการรวม 
12 คน เห็็นควรจ่่ายค่่าตอบแทนประจำำ�ให้้กรรมการ จำำ�นวนไม่่เกิิน 5,965,000 บาท
2. โบนััสกรรมการปีี 2565: โดยพิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2564 คณะกรรมการสรรหาและ
กำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้พิิจารณาเห็็นควรให้้บริิษััทฯ ตอบแทนกรรมการด้้วยโบนััสประจำำ�ปีี จำำ�นวน
ไม่่เกิิน 7,200,000 บาท
3. ผลประโยชน์์อื่่�นใด นอกเหนืือจากสวััสดิิการที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับบริิษััทฯ: ไม่่มีี
ทั้้�งนี้้ ต
� ารางแสดงรายละเอีียดของค่่าตอบแทนและโบนััสกรรมการรายบุุคคล ดัังที่่ป� รากฏในสิ่่ง� ที่่ส่� ง่ มาด้้วย 5
ความเห็็นคณะกรรมการ:
คณะกรรมการบริิษััทเห็็นชอบตามที่่�คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้พิิจารณากลั่่�นกรอง
แล้้ว จึึงเห็็นสมควรเสนอให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565 พิิจารณาอนุุมััติิค่่าตอบแทน
กรรมการบริิษัทั และกรรมการชุุดย่่อย และโบนััสกรรมการประจำำ�ปีี 2565 เป็็นจำำ�นวนรวมไม่่เกิิน 13,165,000 บาท
ดัังรายละเอีียดข้้างต้้นและสิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย 5 ทุุกประการ
การลงมติิ:
วาระนี้้�ต้้องได้้รัับการอนุุมััติิด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสองในสาม (2/3) ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุม โดยนัับผู้้�ที่่�งดออกเสีียงเป็็นฐานในการนัับคะแนน
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

วาระที่่� 8:	พิิจารณาเรื่่�องอื่่�น ๆ (ถ้้ามีี)
ข้้อเท็็จจริิงและเหตุุผล:
มาตรา 105 วรรคสอง แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�มีกี ารแก้้ไขเพิ่่�มเติิม)
ซึ่่ง� กํําหนดว่่า เมื่่อ� ที่่ป� ระชุุมพิจิ ารณาเรื่่อ� งอื่่น� ๆ นอกเหนืือจากที่่กํํ� าหนดไว้้ในหนัังสืือนััดประชุุม หากผู้้ถื� อื หุ้้น�
ซึ่่ง� มีหุ้ี น้� นัับรวมกัันได้้ ไม่่น้้อยกว่่าหนึ่่�งในสาม (1/3) ของจํํานวนหุ้น�้ ที่่จํํ� าหน่่ายได้้ทั้้�งหมด จะขอให้้ที่่ป� ระชุุม
พิิจารณาเรื่่�องอื่่�นนอกจากที่่�กํําหนดไว้้ก็็ได้้
ความเห็็นคณะกรรมการ:
เห็็นควรให้้เปิิดวาระนี้้�ไว้้เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ซัักถาม และ/หรืือ แสดงความคิิดเห็็นในเรื่่�องต่่างๆ โดยไม่่มีี
การลงมติิ ทั้้�งนี้้�หากผู้้�ถืือหุ้้�นประสงค์์จะเปิิดการพิิจารณาและลงมติิ จะต้้องเข้้าหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขของ
กฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสองที่่�กล่่าวข้้างต้้น
ข้้อมููลสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�น
(1) บริิษััทฯ กำำ�หนดรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิเข้้าประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565 (Record Date) ใน
วัันที่่� 3 มีีนาคม 2565
(2) บริิษััทฯ ได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอเรื่่�องเพื่่�อบรรจุุเป็็นวาระการประชุุม  และเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อ
พิิจารณาเข้้ารัับการเลืือกตั้้ง� เป็็นกรรมการเป็็นการล่่วงหน้้า สำำ�หรับั การประชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้น้� ประจำำ�ปีี
2565 ระหว่่างวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 โดยเผยแพร่่ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบผ่่าน
ระบบข่่าวอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ซึ่่�งเมื่่�อ
ครบกำำ�หนดดัังกล่่าว ปรากฏว่่าไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอเรื่่�องเพื่่�อบรรจุุเป็็นวาระการประชุุมหรืือเสนอชื่่�อ
บุุคคลเพื่่�อพิิจารณาเข้้ารัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ แต่่อย่่างใด
(3) ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ประสงค์์จะเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเอง หรืือมอบฉัันทะให้้ผู้้�อื่่�นเข้้าร่่วมประชุุม สำำ�หรัับ
การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565 ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ท่่านสามารถลงทะเบีียน
ได้้ด้้วยตนเอง ตามวิิธีีการลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้้น� ประจำำ�ปีี 2564 สิ่่ง� ที่่ส่� ง่ มาด้้วย 10 หรืือ
หากท่่านไม่่สะดวกลงทะเบีียนผ่่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ด้้วยตนเองและมีี
ความประสงค์์ให้้ทางบริิษััทฯ เป็็นผู้้�ลงทะเบีียนการเข้้าร่่วมให้้ท่่าน บริิษััทฯ ขอให้้ท่่านโปรดจััดส่่ง
แบบแจ้้งความประสงค์์เข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-AGM ครั้้�งที่่� 19/2565)
สิ่่ง� ที่่ส่� ง่ มาด้้วย 11 ที่่ก� รอกข้้อมููลให้้ครบถ้้วนและลงนามเรีียบร้้อยแล้้ว พร้้อมแนบเอกสารยืืนยัันตััวตน
ตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในเอกสารและหลัักฐานที่่ใ� ช้้ในการแสดงสิิทธิเิ ข้้าประชุุมผ่า่ นสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-AGM)
(สิ่่ง� ที่่ส่� ง่ มาด้้วย 7) เพื่่อ� ใช้้ในการตรวจสอบสิิทธิใิ นการเข้้าร่่วมประชุุม และจััดส่่งเอกสารดัังกล่่าวมาให้้
ถึึงบริิษัทั ฯ ภายในวัันที่่� 5 เมษายน 2565 ผ่่านช่่องทางต่่อไปนี้้�
1) อีีเมล: CompanySecretary@thaiopticalgroup.com หรืือ
2) ไปรษณีีย์์: บริิษัท 
ั ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) สำำ�นัักเลขานุุการบริิษััท 
เลขที่่� 15/5 หมู่่� 6 ถนนบางบััวทอง-สุุพรรณบุุรีี ตำำ�บลละหาร อำำ�เภอบางบััวทอง นนทบุุรีี 11110
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(4) หากท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ด้้วยตนเอง โปรดมอบฉัันทะ
ให้้แก่่ผู้้�อื่่�นเข้้าประชุุมและออกเสีียงแทนตน โดยใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ก. หรืือแบบ ข.
แบบใดแบบหนึ่่�งเท่่านั้้น�  รายละเอีียดหนัังสืือมอบฉัันทะปรากฏตามสิ่่�งที่่ส่� ง่ มาด้้วย 8 นอกจากนี้้ท่� า่ นผู้้ถื� อื หุ้้น�
สามารถมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระของบริิษัทั ฯ (ที่่ไ� ม่่มีีส่่วนได้้เสีียในวาระเลืือกตั้้ง� กรรมการบริิษัทั )
ท่่านใดท่่านหนึ่่�ง เข้้าประชุุมและออกเสีียงแทนตนได้้ โดยใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ข. กรรมการอิิสระ
ท่่านดัังกล่่าวจะลงมติิในแต่่ละวาระตามที่่ผู้� ถื้� อื หุ้้น� กำำ�หนดไว้้ในหนัังสืือมอบฉัันทะ กรรมการอิิสระของ
บริิษัทั ฯ ซึ่่�งเป็็นกรรมการบริิษัทั ผู้้ไ� ม่่มีีส่่วนได้้เสีียในวาระพิิจารณาเลืือกตั้้ง� กรรมการบริิษัทั ในการประชุุม
ครั้้�งนี้้� ดัังนี้้�
1) นายบรรจง จิิตต์์แจ้้ง หรืือ
2) รศ. ดร.วิิชา จิิวาลััย
ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดและคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระที่่�เสนอให้้เป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะของผู้้�ถืือหุ้้�น
ดัังปรากฏในสิ่่�งที่่ส่� ่งมาด้้วย 9
(5) สำำ�หรับั การประชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้น้� ประจำำ�ปีี 2565 ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ บริิษัทั ฯ จะใช้้การลงทะเบีียน
เข้้าร่่วมประชุุม การถามคำำ�ถาม การออกเสีียงลงคะแนนและการนัับคะแนนเสีียงผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(e-Shareholder Meeting) เพีียงรููปแบบเดีียวเท่่านั้้�น โดยไม่่มีีการจััดเตรีียมสถานที่่�/ห้้องประชุุม
เพื่่�อรัับรองผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่อย่่างใด
(6) เพื่่อ� ให้้การลงทะเบีียนเข้้าร่่วมการประชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้น้� ประจำำ�ปีี 2565 เป็็นไปด้้วยความสะดวกรวดเร็็ว
และเรีียบร้้อย ระบบจะเปิิดให้้ท่่านเข้้าสู่่�ระบบ (log-in) ล่่วงหน้้าเป็็นเวลา 1 ชั่่�วโมงก่่อนเริ่่ม� การประชุุม 
คืือ ตั้้�งแต่่เวลา 09:00 น. อย่่างไรก็็ตาม การถ่่ายทอดการประชุุมจะเริ่่�มในเวลา 10:00 น. เท่่านั้้�น และ
ขอให้้ท่่านผู้้ถื� อื หุ้้น� โปรดศึึกษาวิิธีีการลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้้น� ประจำำ�ปีี 2564, วิิธีีการ
ถามคำำ�ถามระหว่่างการประชุุม  และวิิธีีการออกเสีียงลงคะแนนผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-AGM)
ดัังที่่�ปรากฏในสิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย 10 โดยละเอีียด
(7)  หากท่่านมีีข้้อสงสััยหรืือประสบปััญหาในการใช้้งานระบบประการใด กรุุณาติิดต่่อบริิษัทต
ั ามช่่องทาง
ดัังต่่อไปนี้้�
1) อีีเมล: companysecretary@thaiopticalgroup.com
2) Line ID: comsectog
(8) บริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการประชุุมตามข้้อบัังคัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รายละเอีียด
ปรากฏตามสิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย 6
(9) ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าเพื่่�อสอบถามข้้อมููลเกี่่�ยวกัับวาระการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2565 โดยส่่งคำำ�ถามมายัังบริิษััทฯ ภายในวัันที่่� 5 เมษายน 2565 ผ่่านช่่องทางดัังนี้้�
1) อีีเมล: companysecretary@thaiopticalgroup.com
2) Line ID: comsectog
3) ไปรษณีีย์์: บริิษัท 
ั ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) สำำ�นัักเลขานุุการบริิษััท 
เลขที่่� 15/5 หมู่่� 6 ถนนบางบััวทอง-สุุพรรณบุุรีี ตำำ�บลละหาร อำำ�เภอบางบััวทอง นนทบุุรีี 11110
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

จึึงขอเรีียนเชิิญท่่านผู้้ถื� อื หุ้น�้ โปรดเข้้าร่่วมประชุุมผ่า่ นระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยมีี บริิษัท ดิ
ั จิิ ทัิ ล 
ั แอคเซส แพลตฟอร์์ม จำำ�กัดั
(DAP e-Shareholder Meeting) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เป็็นผู้้�ให้้บริิการด้้านระบบจััดการ
ประชุุม ตามกำำ�หนดวััน  เวลา  และวิิธีีการดัังกล่่าว โดยเป็็นการประชุุมผ่า่ นระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์เท่่านั้้�น และจะไม่่มีกี ารจััดเตรีียม
สถานที่่�/ ห้้องประชุุมสำำ�หรัับรองรัับผู้้�ถืือหุ้้�น แต่่อย่่างใด
จึึงเรีียนมาเพื่่�อโปรดทราบ

ขอแสดงความนัับถืือ

_____________________
(ดร.สว่่าง  ประจัักษ์์ธรรม)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุุ: ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเรีียกดููหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมเอกสารประกอบหนัังสืือเชิิญประชุุมได้้ทางเว็็บไซต์์ของ
บริิษััทฯ ที่่� www.thaiopticalgroup.com ได้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มีีนาคม 2565 เป็็นต้้นไป

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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(สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย 1)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 - 11:00 น.
ถ่ายทอดจากห้องออพติคแกลเลอรี่ บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำ�กัด หรือ TOC (บริษัทย่อย)
กรรมการที่่�เข้้าประชุุม
1 ดร. สว่่าง
ประจัักษ์์ธรรม
2 นายสิิงห์์
ตัังทััตสวััสดิ์์�
3 นายไพรััช
เมฆอาภรณ์์
4 นายบรรจง
จิิตต์์แจ้้ง
5 นายเดวิิด แอนดููรว์์ ครอส
6 นายสาโรจน์์
ประจัักษ์์ธรรม
7 นางพรพรรณ
โต๊๊ะตระกููล
8 นางสาววิิจิิตต์์
ทวีีปรีีชาชาติิ
9 นายธรณ์์
ประจัักษ์์ธรรม
10 นางอมลรััตน์์
ประจัักษ์์ธรรม

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการอิิสระ / ประธานคณะกรรมการกลยุุทธ์์ธุุรกิิจ
กรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการบริิหาร / ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร (CEO)
กรรมการบริิหาร / รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานบริิหาร (CAO)

กรรมการที่�ล่ าประชุุม
1 รศ.ดร.วิิชา
จิิวาลััย
2 นายพอล  ไบรอััน ฟััสซีี

กรรมการอิิสระ
กรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร

ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม
1 นายชััยวััฒน์์
2 นางสาวจิิรสุุดา
3 นางสาวสุุปััฏบ์์
4 นางสาวนุุชจริินทร์์
5 นางสริินดา
6 นางสาวจิินตนา
7 นายสุุวกรม์์
8 นายนพดล
9 นางสาวศิิริิพร

รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานปฏิิบััติิการ (COO)
รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานบััญชีี และการเงิิน (CFO)
เลขานุุการบริิษัทั
ผู้้ชำ� ำ�นาญการ สำำ�นัักตรวจสอบภายใน
ผู้้�สอบบััญชีีจากบริิษัท สำ
ั ำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด
ผู้้�สอบบััญชีีจากบริิษัท สำ
ั ำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด
ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
ตััวแทนจากสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย
ตััวแทนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาสัังเกตการณ์์ระหว่่างการลงคะแนน
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จิิตติิคุุณ
สำำ�เภาทอง
ควรประดิิษฐ์์
บุุญเสริิมสุุข
หิิรััญประเสริิฐวุุฒิิ
อััมพรพะงา
เอี่่�ยมดิิลก
ปกรณ์์นิิมิิตดีี
ผลอวยพร

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

เริ่่�มการประชุุม ณ เวลา 10:00 น.
ดร.สว่่าง ประจัักษ์์ธรรม ประธานกรรมการบริิษัทั และประธานในที่่�ประชุุม (“ประธาน”) กล่่าวต้้อนรัับ และขอบคุุณ
ผู้้�ถืือหุ้�น้ และทุุกท่่านที่่�สละเวลาอัันมีีค่่ามาร่่วมประชุุม พร้้อมทั้้�งได้้แจ้้งจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มอบฉัันทะที่่�เข้้าร่่วมประชุุม ดัังนี้้�
จํํานวนผู้้�ถืือหุ้้�น
จํํานวนหุ้้�นทั้้�งหมด

474,318,000
จํํานวนราย

จํํานวนหุ้้�น

ประชุุม Online

28

121,968,880

ประชุุม Physical

0

0

Proxy

27

239,088,731

รวม

55

361,057,611

จํํานวนหุ้้�นทั้้�งหมดที่่�ต้้องการเพื่่�อเปิิดองค์์ประชุุม
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158,106,000

ตามข้้อบัังคัับของบริิษัท ข้้
ั อ 39 ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องมีีผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�รัับมอบฉัันทะจากผู้้�ถือื หุ้้�นมาเข้้าร่่วมประชุุม
ไม่่น้้อยกว่่า 25 คน และต้้องมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำ�หน่
ำ ่ายแล้้วทั้้�งหมดของบริิษััทซึ่่�งมีีจำำ�นวน
รวม 474,318,000 หุ้้�น คิิดเป็็นจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 158,106,000 หุ้้�น จึึงจะครบเป็็นองค์์ประชุุม
ตามสััดส่่วนจำำ�นวนหุ้น้� ข้้างต้้น ถือื ว่่าการประชุุมในนี้้�ครบองค์์ประชุุม ดร.สว่่าง ประจัักษ์์ธรรม ประธานที่่ป� ระชุุมจึงึ กล่่าว
เปิิดการประชุุม และมอบหมายให้้นางสาวสุุปััฏบ์์ ควรประดิิษฐ์์ เลขานุุการบริิษััทเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการประชุุมในวัันนี้้�
เพื่่�อให้้รููปแบบในการประชุุมและวิิธีีการดำำ�เนิินการประชุุมนั้้�นเป็็นไปตามข้้อบัังคัับของบริิษััทและระเบีียบวาระ
ที่่�กำำ�หนดไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุมว่่า บริิษััทได้้แจ้้งรายละเอีียดต่่างๆ อัันเกี่่�ยวข้้องกัับการจััดประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นในครั้้�งนี้้�
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบด้้วย 3 วิิธีีดัังนี้้�
1) ส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมทางจดหมายลงทะเบีียนไปยัังผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกท่่าน
2) ลงประกาศโฆษณาการประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันและ
3) ส่่งข้้อความสารสนเทศเกี่่ย� วกัับการจััดประชุุมวิสิ ามััญผู้้ถื� อื หุ้้น� ไปยัังระบบจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของตลาดหลัักทรััพย์์
และเว็็บไซต์์ของบริิษััท
ตามพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด มาตรา 33 กำำ�หนดว่่า “ในการออกเสีียงลงคะแนนของผู้้�ถืือหุ้้�น หุ้้�นแต่่ละหุ้้�น
มีีคะแนนเสีียงหนึ่่�งเสีียง และการลงคะแนนเสีียงให้้กระทำำ�อย่่างเปิิดเผย เว้้นแต่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างน้้อย 5 คน ร้้องขอให้้ที่่�ประชุุม
ลงมติิโดยวิิธีีอื่่�น” อย่่างไรก็็ดีี  เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 บริิษััทได้้ปฏิิบััติิตามประกาศจาก
ทางภาครััฐ ที่่�สนัับสนุุนให้้มีีการจััดประชุุมผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยให้้ปฏิิบััติิตามพระราชกำำ�หนดว่่าด้้วยการประชุุมผ่่าน
สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ พ.ศ. 2563  ประกาศไว้้ ณ วัันที่่� 18 เมษายน 2563
บริิษัท จึ
ั งึ ได้้นำำ�ระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์เข้้ามาใช้้จััดการประชุุมเพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกในการลงทะเบีียน การนัับคะแนนเสีียง
ตลอดจนใช้้ระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ดัังกล่่าว ในการจััดเก็็บข้้อมููล การลงคะแนนเสีียงในการประชุุมแต่่ละวาระอย่่างเป็็นระบบ
และสามารถตรวจสอบได้้ จึึงขอให้้ผู้้ถื� อื หุ้น้� ทุุกท่่านลงคะแนนเสีียงผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่ง� ทางบริิษัทั ได้้จััดส่่งคู่่�มืือการใช้้งาน
โดยละเอีียดให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้าแล้้ว
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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เพื่่�อให้้การประชุุมเป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี 
� บริิษัทั แจ้้งวิิธีีการลงคะแนนเสีียงให้้ที่่�ประชุุมทราบดัังนี้้�
ขั้้�นแรกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเปิิดระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดที่่�ปุ่่�ม “ลงคะแนน” จากนั้้�นเลืือกลงคะแนนในแต่่ละวาระ
โดยการลงคะแนนมีีให้้เลืือกตััวเลืือก ได้้แก่่ “เห็็นด้้วย” “ไม่่เห็็นด้้วย” และ “งดออกเสีียง” กรณีีประสงค์์จะลงคะแนน
“ไม่่เห็็นด้้วย” / “งดออกเสีียง” ให้้กดปุ่่�มดัังกล่่าว เพื่่�อลงคะแนนตามความประสงค์์ และให้้รอบริิษััทกล่่าว “ปิิดการลงคะแนน”
โดยผู้้ถื� อื หุ้น�้ สามารถกดไอคอน กราฟสีีน้ำำ�� เงิิน หน้้าระเบีียบวาระเพื่่อ� ดููสรุุปผลคะแนน กรณีีที่่ผู้� ถื�้ อื หุ้น�้ “เห็็นด้้วย” ให้้กด “เห็็นด้้วย”
หรืือ ไม่่ต้้องกดสััญลัักษณ์์ใดๆ และรอให้้บริิษััทประกาศ “ปิิดการลงคะแนน” โดยผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถกดไอคอน กราฟสีีน้ำำ��เงิิน
หน้้าระเบีียบวาระเพื่่�อดููสรุุปผลคะแนน เพื่่�อดููสรุุปผลคะแนนในวาระนั้้�นๆ
การประชุุมในวัันนี้้�มีีระเบีียบการประชุุม 4 วาระดัังต่่อไปนี้้�
วาระที่่� 1 พิิจารณารัับรองรายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�น ครั้้�งที่่� 18/2564 วัันที่่� 8 เมษายน 2564
วาระที่่� 2 พิิจารณาอนุุมััติิแผนปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจด้้วยวิิธีีการโอนกิิจการทั้้�งหมด จากบริิษััท  โพลีีซััน จํํากััด
(“PLS”) มายััง บริิษััท ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จํํากััด (มหาชน) (“TOG”)
วาระที่่� 3 พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีเพื่่�อทำำ�งบการเงิิน (ณ วัันเลิิกบริิษััท) และกำำ�หนดค่่าสอบบััญชีี และ
วาระที่่� 4 พิิจารณาเรื่่�องอื่่�น ๆ (ถ้้ามีี)
การนัับคะแนนในทุุกวาระ จะถืือมติิเสีียงข้้างมากเว้้นแต่่เรื่่�องที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้เป็็นอย่่างอื่่�นโดยการลงคะแนน
จะแบ่่งเป็็น 2 ส่่วน คืือ
ส่่วนที่่� 1 ได้้แก่่ วาระที่่� 1 และ วาระที่่� 3
เป็็นวาระลงมติิรัับรองซึ่่�งจะต้้องผ่่านการอนุุมััติิรัับรองด้้วยคะแนนเสีียงข้้างมากของ
จำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งมาประชุุมและมีีสิิทธิ์์�ออกเสีียงลงคะแนน
ส่่วนที่่� 2 ได้้แก่่  วาระที่่� 2
ต้้องผ่่านมติิอนุุมััติิด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�น
ซึ่่�งมาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
นอกจากนี้้�แล้้วบริิษััทได้้แจ้้งต่่อที่่�ประชุุมว่่า บริิษััทมีีการบัันทึึกวีีดีีทััศน์์ตลอดการประชุุม ซึ่่�งผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเข้้ารัับชม
ได้้ในภายหลัังการประชุุมผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษัท 
ั www.thaiopticalgroup.com
ระเบีียบวาระที่่� 1	พิิจารณารัับรองรายงานการประชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้้�น ครั้้ง� ที่่� 18 ประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 8 เมษายน 2564
บริิษััทได้้เสนอให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณารัับรองรายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�น ครั้้�งที่่� 18 ประจำำ�ปีี 2564
ซึ่่ง� ประชุุมเมื่่อ� วัันที่่� 8 เมษายน 2564 โดยได้้จััดทำำ�ภายใน 14 วัันนัับแต่่วันั ประชุุมผู้้ถื� อื หุ้น้� และจััดส่่งรายงาน
การประชุุมดังั กล่่าวให้้ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิิชย์ต์ ามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด และ
ได้้ส่่งสำำ�เนาให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุมแล้้ว 
จากนั้้� น ได้้เปิิ ด โอกาสให้้ผู้้� ถืื อ หุ้้� น เสนอความคิิ ด เห็็ น และสอบถามรายละเอีียดเกี่่� ย วกัั บ รายงาน
การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นดัังกล่่าว ไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นท่่านใดมีีคำำ�ถาม จึึงได้้ขอมติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณา
รัับรองรายงานการประชุุมดัังกล่่าว ตามที่่�ได้้เสนอ ไม่่มีผู้ี ้�ถืือหุ้้�นถามคำำ�ถามในวาระนี้้�
มติิที่่�ประชุุม ที่่ป� ระชุุมพิจิ ารณาแล้้วมีีมติิรับั รองรายงานการประชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้น้� ครั้้ง� ที่่� 18 ประจำำ�ปีี 2564
เมื่่อ� วัันที่่� 8 เมษายน 2564 ตามที่่เ� สนอด้้วยเสีียงข้้างมากของจำำ�นวนผู้้ถื� อื หุ้น้� ที่่เ� ข้้าร่่วมประชุุม
และมอบฉัันทะและมีีสิิทธิิออกเสีียง
ลงคะแนนดัังนี้้�
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สรุุปผลการลงคะแนน วาระที่�่ 1 พิิจารณารัับรองรายงานการประชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้้�น ครั้้ง� ที่�่ 18/2564
วัันที่�่ 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

เห็็นด้้วย (Approved)

370,484,011

100.0000

ไม่่เห็็นด้้วย (Disapproved)

0

0.0000

งดออกเสีียง (Abstained)

0

-

370,484,011

100.0000

รวม (Total)

ทั้้ง� นี้้� เป็็นไปตามความของข้้อบัังคัับบริิษัทข้้
ั อ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่่งพระราชบััญญััติบิ ริิษัทมห
ั าชน จำำ�กัดั
พ.ศ. 2535
หมายเหตุุ
ไม่่มีีบััตรเสีีย เนื่่�องจากเป็็นการลงคะแนนเสีียงผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ระเบีียบวาระที่่� 2	พิิจารณาอนุุมัติั แิ ผนปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจด้้วยวิิธีกี ารโอนกิิจการทั้้�งหมด จากบริิษัทั โพลีีซันั จํํากััด (“PLS”)
มายััง บริิษััท ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จํํากััด (มหาชน) (“TOG”)
ในวาระนี้้� นายธรณ์์ ประจัักษ์์ธรรม ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร ได้้กล่่าวรายงานเรื่อ�่ งแผนปรัับโครงสร้้างธุุรกิจด้้ว
ิ ย
วิิธีีการโอนกิิจการทั้้�งหมด จากบริิษัท 
ั โพลีีซััน จํํากััด (“PLS”) มายััง บริิษัท 
ั ไทยออพติิคอล กรุ๊๊ป�  จํํากััด (มหาชน)
(“TOG”) ดัังนี้้�
เนื่่�องด้้วยบริิษััทมีีแผนปรัับโครงสร้้างกิิจการโดยการรัับการโอนธุุรกิิจการผลิิตและจำำ�หน่่ายเลนส์์ย้้อมสีี 
และเลนส์์โพลาไรซ์์ ทรััพย์์สิิน หนี้้�สิิน ใบอนุุญาต สิิทธิิและหน้้าที่่�ทั้้�งหมดจาก บริิษััท  โพลีีซััน จํํากััด (PLS)
ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ย ที่่บ� ริิษัทั ถืือหุ้้น� อยู่่�ในอััตราร้้อยละ 99.99 ของหุ้น้� สามััญที่่จำ� ำ�หน่า่ ยได้้แล้้วทั้้�งหมด และเมื่่อ�
โอนกิิจการทั้้�งหมด ให้้แก่่ TOG แล้้ว PLS จะดํําเนิินการจดทะเบีียนเลิิกบริิษัทั และชํําระบััญชีีกัับกรมพััฒนา
ธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของมาตรา 74(ข)(ค) และมาตรา 77/1 (8)(ฉ)
แห่่งประมวลรััษฎากร ซึ่่�งจะได้้รัับยกเว้้นภาษีี เงิินได้้นิิติิบุุคคล และภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม รวมถึึงภาษีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เช่่น ภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ และอากรแสตมป์์ ซึ่่�งการดํําเนิินการดัังกล่่าวจะช่่วยให้้บริิษััทได้้รัับประโยชน์์จาก
การลดรายการระหว่่างกััน ลดต้้นทุุน ลดค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่จํําเป็็น ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดปรากฏตามสารสนเทศ
การรัับซื้้อ� และรัับโอนกิิจการทั้้�งหมด (Entire business Transfer) จาก PLS มายััง TOG ดัังสิ่่ง� ที่่ส่� ง่ มาด้้วย 2
ทั้้�งนี้้� มููลค่่าการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดจะเป็็นไปตามราคายุุติิธรรมซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้
กรรมการบริิหารเป็็นผู้้�พิิจารณา โดยจ้้างผู้้�ประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สิินอิิสระตีีมููลค่่ายุุติิธรรมเพื่่�อพิิจารณาราคา
รัับโอนที่่เ� หมาะสม โดยให้้คำำ�นึงึ ถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษัทั และเป็็นไปตามข้้อกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เช่่น
พระราชบััญญััติ หลั
ิ กั ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ.2535 พระราชบััญญััติบิ ริิษัทมห
ั าชนจำำ�กัดั พ.ศ. 2535
และประมวลรััษฏากร รวมถึึงประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้องของกฏหมายดัังกล่่าว เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� คาดว่่าธุุรกรรม
การรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดจะดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จภายในเดืือนธัันวาคม ปีี 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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เนื่่อ� งจากการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดเป็็นการปรัับโครงสร้้างกลุ่่�มบริิษัทซึ่่
ั ง� อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน หรืือ
Under Common Control: UCC รายการดัังกล่่าวจึึงไม่่จัดั เป็็นรายการประเภทการได้้มาซึ่่ง� สิินทรััพย์์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํํากัับตลาดทุุนที่่� ทจ. 20/2551 เรื่่�องหลัักเกณฑ์์ในการทํํารายการที่่�มีีนััยสํําคััญที่่�
เข้้าข่่ายเป็็นการได้้มาหรืือจํําหน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิิน ลงวัันที่่� 31 สิิงหาคม  2551 และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เรื่อ�่ งการเปิิดเผยข้้อมููลและการปฏิิบัติั กิ ารของบริิษัทจ
ั ดทะเบีียน
ในการได้้มาหรืือจํําหน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิิน พ.ศ. 2547 ลงวัันที่่� 29 ตุุลาคม 2547 และไม่่เป็็นการทํํารายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ตามประกาศคณะกรรมการกํํากัับตลาดทุุน ทจ. 21/2551 เรื่่�องหลัักเกณฑ์์ในการทํํารายการ
เกี่่�ยวโยงกััน ลงวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์ประเทศไทย
เรื่่อ� งการเปิิดเผยข้้อมููลและการปฏิิบัติั กิ ารของบริิษัทจ
ั ดทะเบีียนในรายการเกี่่ย� วโยงกััน พ.ศ. 2546 ลงวัันที่่�
19 พฤศจิิกายน 2546 แต่่เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่่งพระราชบััญญััติบิ ริิษัทมห
ั าชนจํํากััด พ.ศ. 2535
ภายหลัังการรัับโอนกิิจการท้ัั�งหมด จากเดิิมบริิษััทมีีโครงสร้้างการบริิหารงานดัังนี้้�
ก่่อนปรัับโครงสร้้างกิิจการ

หลัังปรัับโครงสร้้างกิิจการ

การเข้้าทำำ�ธุรุ กรรมการรัับซื้้อ� และรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดในครั้้ง� นี้้� จะไม่่ส่ง่ ผลกระทบต่่อฐานะทางการเงิินและ
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ เนื่่�องจากเป็็นการทำำ�ธุุรกิิจระหว่่างบริิษััทและบริิษััทย่่อย
ซึ่่�งบริิษัทั ถืือหุ้้�นอยู่่� 99.99%
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คณะกรรมการบริิษััท  เห็็นสมควรเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิให้้บริิษััทรัับโอนกิิจการ
ทั้้�งหมดของ PLS โดยมีีมููลค่่าการรัับซื้้�อและรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดประมาณ 82 ล้้านบาท กํําหนดโดย
คณะกรรมการบริิหารของบริิษััท ดัังที่่�ปรากฏในหนัังสืือแจ้้งมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิหารของบริิษััท 
เรื่่�องการกํําหนดมููลค่่าการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดของ PLS ลงวัันที่่� 13 พฤษภาคม 2564
อย่่างไรก็็ตาม มููลค่่าดัังกล่่าวสามารถปรัับเปลี่่�ยนได้้ ตามมููลค่่าทางบััญชีีของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของ PLS
ที่่�อาจเปลี่่�ยนไป ณ วัันทํําเข้้ารายการ และเสนอให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมอบหมายให้้คณะกรรมการของบริิษััท 
คณะกรรมการบริิหาร กรรมการผู้้�มีีอํํานาจกระทํําการแทนบริิษััท หรืือบุุคคลที่่�ได้้รัับมอบหมายอํํานาจจาก
คณะกรรมการของบริิษััท  คณะกรรมการบริิหาร หรืือกรรมการผู้้�มีีอํํานาจกระทํําการแทนของบริิษััทมีี
อํํานาจในการพิิจารณาอนุุมัติั  กํํ
ิ าหนดและ/หรืือเปลี่่ย� นแปลง แก้้ไข รายละเอีียดและเงื่อ่� นไข ต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับการโอนกิิจการทั้้�งหมดดัังที่่�แถลงไว้้ข้้างต้้น เช่่น วัันโอนกิิจการ ราคา และวิิธีีการชํําระค่่าตอบแทน
ตลอดจนการเข้้า เจรจา ทํําความตกลง และ ลงนามในเอกสารและสััญญาต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
การดํําเนิินการใด ๆ อัันจํําเป็็นและสมควร ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการโอนกิิจการทั้้�งหมด ซึ่่�งรวมถึึงการติิดต่่อกัับ
ส่่วนราชการเกี่่�ยวข้้องจนเสร็็จการ
จากนั้้�นได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้สอบถามรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับแผนปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจด้้วยวิิธีีการ
โอนกิิจการทั้้�งหมด จากบริิษัท 
ั โพลีีซััน จํํากััด (“PLS”) มายััง บริิษััท ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จํํากััด (มหาชน)
(“TOG”) ดัังนี้้�
คำำ�ถามจากนายนพดล ปกรณ์์นิิมิิตดีี ตััวแทนจากสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยจะได้้รัับประโยชน์์อะไรจากการรัับโอนกิิจการในครั้้�งนี้้�
คำำ�ตอบจากนายธรณ์์ ประจัักษ์์ธรรม ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
การรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดในครั้้�งนี้้�มีีประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทหลายประการ อาทิิเช่่น
๏ การปรัับโครงสร้้างกลุ่่�มบริิษัทั โดยการให้้บริิษัทซึ่่
ั ง� เป็็นบริิษัทมห
ั าชนจำำ�กัดั ที่่จ� ดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย เป็็นผู้้�รัับโอนกิิจการทั้้�งหมดและเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยตรงน่่าจะส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษััท
มีคี วามน่่าเชื่่อ� ถือื ยิ่่ง� ขึ้้น� สร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่คู่่�ค้้า ลููกค้้า รวมถึึงเสริิมสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
ของกลุ่่�มบริิษััทได้้อย่่างเต็็มที่่� ยกตััวอย่่างเช่่น อำำ�นาจการต่่อรองเรื่่�องราคาในการสั่่�งวััตถุุดิิบต่่างๆ
การสั่่�งซื้้�อใบปริิมาณมากในนามของบริิษััท  TOG ย่่อมได้้รัับราคาและเงื่่�อนไขการสั่่�งซื้้�อที่่�ดีีกว่่า
การสั่่�งซื้้�อในนามของบริิษัทย่
ั ่อยคืือ PLS
๏ การรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดมาจะช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารจััดการต่่างๆ ของทั้้�ง 2 บริิษัทั ที่่�เกิิดขึ้้�น
โดยไม่่จำำ�เป็็น ได้้แก่่ การลดค่่าใช้้จ่่ายของตำำ�แหน่่งงานที่่�ซ้ำำ��ซ้้อนในการบริิหารงานภายใน เช่่น
การทำำ�บััญชีี การบริิหารงานบุุคคล เจ้้าหน้้าที่่�คลัังสิินค้้าและขนส่่ง เป็็นต้้น
มติิที่่�ประชุุม ที่่ป� ระชุุมพิจิ ารณาแล้้วมีีมติิอนุุมัติั แิ ผนปรัับโครงสร้้างธุุรกิจด้้ว
ิ ยวิิธีีการโอนกิิจการทั้้�งหมด จาก
บริิษััท โพลีีซััน จํํากััด (“PLS”) มายััง บริิษััท ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จํํากััด (มหาชน) (“TOG”)
ตามที่่�เสนอด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 3ใน 4 ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมา
ประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนดัังนี้้�
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สรุุปผลการลงคะแนน วาระที่่� 2 พิิจารณาอนุุมัติั แิ ผนปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจด้้วยวิิธีกี ารโอนกิิจการทั้้ง� หมด
บริิษัทั โพลีีซันั จํํากััด (“PLS”) มายััง บริิษัทั ไทยออพติิคอล กรุ๊๊ป� จํํากััด (มหาชน) (“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"))
อนึ่่�ง เนื่่อ� งจาก PLS เป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ยที่่� TOG ถืือหุ้้น� ร้้อยละ 99.99 การรัับซื้้อ� และรัับโอนกิิจการทั้้�งหมด ดัังกล่่าวไม่่เข้้าข่่าย
เป็็นรายการได้้มาหรืือจํําหน่่ายไปซึ่่ง� สิินทรััพย์์ หรืือ รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันตามห้้อกํําหนดของสํํานัักงานคณะกรรมการหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย แต่่เพื่่�อให้้เป็็นไปตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่่ง พระราชบััญญััติิ บริิษััทมหาชนจํํากััด
พ.ศ. 2535 จึึงให้้นํําเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป

รายการ

จํานวนเสียงที่ลงมติ

เห็็นด้้วย (Approved)
370,539,011
ไม่่เห็็นด้้วย (Disapproved)
0
งดออกเสีียง (Abstained)
0
รวม (Total)
370,539,011
หมายเหตุุ
ไม่่มีีบััตรเสีีย เนื่่�องจากเป็็นการลงคะแนนเสีียงผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์

ร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

ระเบีียบวาระที่่� 3	พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีเพื่่�อทำำ�งบการเงิิน (ณ วัันเลิิกบริิษััท) และกำำ�หนดค่่าสอบบััญชีี
เลขานุุการบริิษัทั ได้้นำำ�เสนอเกี่่ย� วกัับการแต่่งตั้้ง� ผู้้ส� อบบััญชีีเพื่่อ� ทำำ�งบการเงิิน (ณ วัันเลิิกบริิษัทั ) และกำำ�หนด
ค่่าสอบบััญชีี ต่่อที่่ป� ระชุุมเพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติมห
ิ าชนจำำ�กัดั พ.ศ. 2535 ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ที่่ป� ระชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและกำำ�หนดค่่าสอบบััญชีีของบริิษััทฯ ทุุกปีี
สืืบเนื่่�องจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�น ครั้้�งที่่� 18 ประจำำ�ปีี 2564 ที่่�ผ่่านมาได้้รัับอนุุมััติิการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี
จาก บริิษััท สํํานัักงาน อีี วาย จํํากััด และได้้รัับอนุุมััติิการกำำ�หนดค่่าสอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2564 ไว้้แล้้ว
อย่่างไรก็็ดีี  เมื่่อ� มีกี ารทำำ�รายการรัับซื้้อ� และรัับโอนกิิจการจึึงทำำ�ให้้มีีค่่าสอบบััญชีีเพิ่่ม� เติิมจากที่่ไ� ด้้ขออนุุมัติั ไิ ว้้แล้้วนั้้�น
ทางบริิษััทจึึงเสนอต่่อที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีเพื่่�อทำำ�งบการเงิิน
(ณ วัันเลิิกบริิษััท) และกำำ�หนดค่่าสอบบััญชีีเพื่่�อการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจโดยการโอนกิิจการทั้้�งหมดนี้้�
เป็็ น กรณีีพิิ เ ศษ ดัั ง สิ่่� ง ที่่� ส่่ ง มาด้้วย 4 โดยเสนอให้้พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ แ ต่่ ง ตั้้� ง ผู้้� ส อบบัั ญ ชีี  ของ
บริิษััท สํํานัักงาน อีีวาย จํํากััด ผู้้�สอบบััญชีีเพื่่�อทำำ�งบการเงิิน (ณ วัันเลิิกบริิษััท) ดัังมีีรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
รายชื่อ

เลขทะเบียน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตรวจสอบบัญชีของบริษัท

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

4799
5906
4377

2564 -  ปัจจุบัน
2561 - 2563 หรือ
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

ทั้้�งนี้้� ผู้้�สอบบััญชีีตามรายชื่่�อที่่�เสนอมาข้้างต้้นนั้้�น ไม่่มีีความสััมพัันธ์์หรืือส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับบริิษััทฯ/
บริิษััทย่่อย/ กรรมการ/ ผู้้�บริิหาร/ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ แต่่อย่่างใด โดยมีีค่่าธรรมเนีียมสอบบััญชีีเพื่่�อ
ทำำ�งบการเงิิน (ณ วัันเลิิกบริิษััท) จำำ�นวนไม่่เกิิน 150,000 บาทถ้้วน
ไม่่มีผู้ี ้�ถืือหุ้้�นถามคำำ�ถามในวาระนี้้�
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

มติิที่่�ประชุุม ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิอนุุมััติิการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีเพื่่�อทำำ�งบการเงิิน (ณ วัันเลิิกบริิษััท) และ
กำำ�หนดค่่าสอบบััญชีีตามที่่เ� สนอด้้วยคะแนนเสีียงข้้างมากของจำำ�นวนผู้้ถื� อื หุ้้น� ที่่เ� ข้้าร่่วมประชุุม
และมอบฉัันทะและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนดัังนี้้�
สรุุปผลการลงคะแนน วาระที่่� 3 พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีเพื่่�อทํํางบการเงิิน (ณ วัันเลิิกบริิษััท)
และกํําหนดค่่าสอบบััญชีี (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

เห็็นด้้วย (Approved)
370,539,001
ไม่่เห็็นตััวย (Disapproved)
10
งดออกเสีียง (Abstained)
0
รวม (Total)
370,539,011
หมายเหตุุ
ไม่่มีีบััตรเสีีย เนื่่�องจากเป็็นการลงคะแนนเสีียงผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์

ร้อยละ

100.0000
0.0000
100.0000

ระเบีียบวาระที่่� 4 เรื่่�องอื่่�นๆ (ถ้้ามีี)
บริิษััทได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอวาระหรืือแสดงความคิิดเห็็นในโอกาสนี้้�
ไม่่มีผู้ี ้�ถืือหุ้้�นท่่านใดต้้องการสอบถาม หรืือแสดงความคิิดเห็็น
ประธานได้้กล่่าวขอบคุุณผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมด้้วยตนเองผ่่านระบบออนไลน์์และผู้้�มอบฉัันทะทุุกท่่าน
รวมทั้้�งขอบคุุณประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการกลยุุทธ์์ธุุรกิิจ กรรมการบริิษััท คณะผู้้�บริิหาร ผู้้�สอบบััญชีี 
ที่่�ปรึึกษากฎหมาย ตััวแทนจากสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย และ ตััวแทนผู้้�ถือื หุ้้�น
ที่่�ได้้กรุุณาสละเวลามาเข้้าร่่วมการประชุุมในครั้้�งนี้้�
การประชุุมเสร็็จสิ้้�นและปิิดประชุุมในเวลา 10.53 น.
- ลงนาม ____________________
(ดร. สว่่าง ประจัักษ์์ธรรม)
ประธานกรรมการบริิษััท
- ลงนาม ____________________
(น.ส. สุุปััฏบ์์ ควรประดิิษฐ์์)
เลขานุุการบริิษััท

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

21

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

คำ�แนะนำ�การใช้ QR Code
สำ�หรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตามที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยบริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด ในฐานะนายทะเบีียน
หลัักทรััพย์์ได้้พััฒนาระบบเพื่่�อให้้บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ส่่งเอกสารประกอบการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นและแบบแสดง
รายการข้้อมููลประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ผ่่าน QR Code ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเรีียกดูู
ข้้อมููลได้้อย่่างสะดวกและรวดเร็็ว
ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถดาวน์์โหลดข้้อมููลผ่่าน QR Code จากแบบแจ้้งการประชุุมที่่�มีี QR Code ตามขั้้�นตอนดัังต่่อไปนี้้�
สำำ�หรัับระบบปฏิิบััติิการ iOS (ตั้้�งแต่่ระบบปฏิิบััติิการ iOS 11 ขึ้้�นไป)
1. เปิิดกล้้อง (Camera) จากโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� (iPhone) หรืืออุุปกรณ์์แท็็บเล็็ต (iPad)
2. สแกน หรืือ หัันกล้้องถ่่ายรููปจากอุุปกรณ์์ดัังกล่่าวส่่งไปที่่� QR Code
3. หน้้าจอจะปรากฏข้้อความแจ้้งเตืือน (Notification) ขึ้้�นมาด้้านบน ให้้กดที่่�ข้้อความนั้้�น เพื่่�อดููข้้อมููลเอกสารประกอบ
การประชุุม
สำำ�หรัับระบบปฏิิบััติิการ Android
1. เปิิดแอปพลิิเคชั่่�น Line, Facebook หรืือ QR Code Reader
ขั้้�นตอนการสแกน QR Code ผ่่าน Line
⇒
⇒
⇒

เข้้าไปใน Line แล้้วเลืือก  add friend (เพิ่่�มเพื่่�อน)
เลืือก QR Code
สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่่�อดููข้้อมููลเอกสารประกอบการประชุุม
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชี ประจำ�ปี 2565
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นพ้้องกัันให้้บริิษััท สํํานัักงาน อีีวาย จํํากััด ซึ่่�งเป็็น
ผู้้ส� อบบััญชีีเดิิมเป็็นผู้้ส� อบบััญชีีของบริิษัทั ฯ และบริิษัทย่
ั อ่ ย ประจำำ�ปีี 2565 ต่่อไปอีีกหนึ่่�งวาระ เนื่่อ� งจากมีีมาตรฐานการทำำ�งานที่่ดีี�
มีีความเชี่่�ยวชาญในการสอบบััญชีี  รวมทั้้�ง ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้เป็็นอย่่างดีีตลอดมา
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่งตั้้�ง
ผู้้�สอบบััญชีีและกำำ�หนดค่่าสอบบััญชีีของบริิษััทฯ ทุุกปีี ตามรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : บาท)
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม
ค่าสอบทานข้อมูลอื่นๆ
รวม

2565
990,000
510,000
80,000
1,580,000

2564
920,000
480,000
80,000
1,480,000

2563
920,000
480,000
80,000
1,480,000

บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำ�กัด
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม
สอบทานการใช้สิทธิ BOI
รวม

2565
480,000
120,000
120,000
720,000

2564
480,000
120,000
120,000
720,000

2563
480,000
120,000
120,000
720,000

บริษัท โพลี ซัน จำ�กัด
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม
รวม
รวมทั้งสิ้น

2565
2,300,000

2564
210,000
60,000
270,000
2,470,000

2563
210,000
60,000
270,000
2,470,000

ในปีี 2564 ที่่ผ่� า่ นมา บริิษัทั ฯ และบริิษัทย่
ั อ่ ย รวม 3 บริิษัท 
ั มีีค่่าสอบบััญชีีรวม 2,470,000 บาท อย่่างไรก็็ดีี ในที่่ป� ระชุุม
วิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2564 มีีมติิให้้โอนกิิจการทั้้�งหมดของบริิษััท  โพลีี ซััน จำำ�กััด ซึ่่�งเดิิมเป็็นบริิษััทย่่อยมายัังบริิษััทฯ
ซึ่่�งการโอนกิิจการดัังกล่่าว ได้้ดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จเมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2564
ดัังนั้้�น ในปีี 2565 นี้้� จึึงปรากฏรายการค่่าสอบบััญชีีของ บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย รวม 2 บริิษััท เป็็นจำำ�นวนเงิินทั้้�งสิ้้�น
ไม่่เกิิน 2,300,000 บาท รวมลดลงจำำ�นวน 170,000 บาท เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนหน้้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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โดยมีีผู้้�สอบบััญชีีที่่�จะลงนามการตรวจสอบบััญชีีบริิษััท  ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีี 2565 จำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังนี้้�
เลขทะเบียน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การลงนามตรวจสอบบัญชีในกลุ่ม TOG

1.  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ

4799

2564 - ปัจจุบัน หรือ

2.  นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำ�รง

5906

2561 - 2563 หรือ

3.  นางสาวกมลทิพย์   เลิศวิทย์วรเทพ

4377

ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

รายชื่อ

ทั้้�งนี้้� ผู้้�สอบบััญชีีตามรายชื่่�อที่่�เสนอมาข้้างต้้นนั้้�น ไม่่มีีความสััมพัันธ์์หรืือส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับบริิษััทฯ/ บริิษััทย่่อย/
กรรมการ/ ผู้้� บ ริิ ห าร/ ผู้้� ถืื อ หุ้้� น รายใหญ่่ แต่่ อ ย่่ า งใด บริิ ษัั ท ฯ จึึ ง เสนอที่่� ป ระชุุ ม ผู้้� ถืื อ หุ้้� น พิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง
บริิษัท สำ
ั �นั
ำ กั งาน อีีวาย จำำ�กัดั เป็็นผู้้ส� อบบััญชีีของบริิษัทั ฯ และบริิษัทย่
ั อ่ ย ปีี 2565 ต่่อไปอีีกหนึ่่�งวาระ โดยมีีค่่าธรรมเนีียมสอบบััญชีี
รวม 2 บริิษััทฯ จำำ�นวนรวมไม่่เกิิน 2,300,000 บาท (สองล้้านสามแสนบาทถ้้วน) ลดลงจากปีี 2564 จำำ�นวน 170,000 บาท
ซึ่่�งเป็็นผลมาจากการโอนกิิจการทั้้�งหมดของบริิษััท  โพลีี ซััน จำำ�กััด ซึ่่�งเดิิมเคยเป็็นบริิษััทย่่อย ไปยัังบริิษััทใหญ่่จึึงส่่งผลให้้
ค่่าสอบบััญชีีรวมลดลงจากปีีก่่อนหน้้า
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6
ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
คุุณสิิงห์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�
• กรรมการอิิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุุ :
79
วัันที่�ไ่ ด้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ :
20 กุุมภาพัันธ์์ 2547
จำำ�นวนปีีที่�ดำ่ ำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
21
(นัับรวมจำำ�นวนปีีกรณีีได้้รัับการแต่่งตั้้�งในวาระนี้้�) :
สััดส่ว่ นการถืือหุ้้�นบริิษัทั (%) ณ วัันที่�่ 30 ธัันวาคม 2564 : ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้บ� ริิหาร : ไม่่มีี
คุุณวุุฒิทิ างการศึึกษา :
• บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาการเงิินการธนาคาร Wharton School of Finance and Commerce, University of
Pennsylvania ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• เศรษฐศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ และการพััฒนาด้้านการจััดการ :
• FGP: Financial Institutions Governance Program รุ่่�น 2/2011
• MIA: Monitoring the Internal Audit Function รุ่่�น 6/2009
• DCP: Director Certification Program รุ่่�น 0/2000
Management Development Program :
• Executive Development Program, Harvard Business School ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• Management Development Program, Wharton School of Finance and Commerce ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• การประชุุมร่่วมกัับคณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทจดทะเบีียน จััดโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.), 2564
• สััมมนา Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director:
Experiences from Fraud Cases 2020, จััดโดย สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (กลต.)
ร่่วมกัับสถาบัันส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
ประวััติิการทำำ�งาน :
2547-ปััจจุุบััน
บมจ. ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป
กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2548-2556
บมจ. ทีีดัับบลิิวแซด คอร์์ปอเรชั่่�น
กรรมการอิิสระ
2545-2553
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ที่่�ปรึึกษาศููนย์์พััฒนาการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียน
2542-2544
บมจ. ธนาคารกรุุงไทย
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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2539-2542
2534-2539
2529-2539

2523-2529
2521-2523
2511-2521
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม:
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวโยงกัับธุุรกิิจบริิษััท:
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นๆ :
• บมจ. กรุุงเทพประกัันภััย
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
• บมจ. ธนาคารกรุุงเทพ
กรรมการ
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทที่่�ไม่่ใช่่บริิษัทั จดทะเบีียนอื่่�นๆ :
• บจ. การแพทย์์ สุุขุุมวิท 
ิ 62
กรรมการ
• บจ. กาญจนทััต
กรรมการ
ข้้อพิิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีี ที่่�ผ่่านมา :
สถิิติิการเข้า้ ร่่วมประชุุมประจำำ�ปีี 2564
• การประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2564
• การประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2564
• การประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ
• การประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี
ภายนอกโดยไม่่มีฝ่ี า่ ยจััดการและผู้้ตรวจ
� สอบภายในเข้้าร่่วม
• การประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั
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ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
กรรมการและผู้้�จััดการ
บริิษััท สยามเซลลููโลส จำำ�กััด
กรรมการผู้้�จััดการ
สมาคมอุุตสาหกรรมเยื่่�อกระดาษและกระดาษไทย
กรรมการและเหรััญญิิก
บริิษััทเงิินทุุนหลัักทรััพย์์ สิินอุุตสาหกรรม จำำ�กััด
กรรมการ
บมจ. เยื่่�อกระดาษสยาม
รองกรรมการผู้้�จััดการ
บมจ. ปููนซีีเมนต์์ไทย
ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายการเงิินและวางแผน
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง กระทรวงการคลััง
ผู้้�อำ�ำ นวยการกองวางแผนการคลััง
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง กระทรวงการคลััง
เศรษฐกรโท-เศรษฐกรเอก
ไม่่มีี
ไม่่มีี
มีี

มีี
• บจ. บููรพาธาริินทร์์
กรรมการ
• บจ. ตรีีรััชปณชััย
กรรมการ
ไม่่มีี
1/1 ครั้้�ง
1/1 ครั้้�ง
3/4 ครั้้�ง
1/1 ครั้้�ง
5/6 ครั้้�ง

คุุณไพรััช เมฆอาภรณ์์
• กรรมการอิิสระ
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ
อายุุ :
76
วัันที่�ไ่ ด้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ :
20 กุุมภาพัันธ์์ 2547
จำำ�นวนปีีที่�ดำ่ ำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
21
(นัับรวมจำำ�นวนปีีกรณีีได้้รัับการแต่่งตั้้�งในวาระนี้้�) :
สััดส่ว่ นการถืือหุ้้�นบริิษัทั (%) ณ วัันที่�่ 30 ธัันวาคม 2564 : ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้บ� ริิหาร : ไม่่มีี
คุุณวุุฒิทิ างการศึึกษา :
• ปริิญญาโท สาขาวิิศวกรรมเครื่่�องกล California State University, Long Beach, U.S.A.
• ปริิญญาตรีี สาขาวิิศวกรรมเครื่่�องกล จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ:
• Advanced ACP: Advanced Audit Committee Program รุ่่�น 1/2009
• ACP: Audit Committee Program รุ่่�น 17/2007
• DCP: Director Certification Program รุ่่�น 81/2006
การพััฒนาด้้านการจััดการ :
• Advanced Management Program: The International Senior Managers’ Program, Harvard University,
Graduated School of Business Administration, U.S.A.
• การประชุุมร่่วมกัับคณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทจดทะเบีียน จััดโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.), 2564
•  สััมมนา Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director:
Experiences from Fraud Cases 2020, จััดโดย สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (กลต.)
ร่่วมกัับสถาบัันส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• สััมมนา Independent Directors’ Forum 1/2019 - “Tips and Tricks for Dealing with Question in AGM”,
สถาบัันส่่งเสริิมกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)
• สััมมนา ความยั่่�งยืืนของธุุรกิิจดิิจิิทััล: รู้้�ให้้ไว ใช้้ให้้เป็็น 2562, บจก. สำำ�นัักงาน อีีวาย
• สััมมนา Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2560,
สถาบัันส่่งเสริิมกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)
• สััมมนา ธุุรกิิจในยุุคแห่่งความผัันแปรผิิดปกติิ 2560, บจก. สำำ�นัักงาน อีีวาย
ประวััติิการทำำ�งาน :
2557-ปััจจุุบััน
บมจ.ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป
กรรมการตรวจสอบ
2547-ปััจจุุบััน
บมจ.ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป
กรรมการอิิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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2547-2557
2539-2546

2532-2539
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทย่่อยและบริิษัทร่
ั ่วม:
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวโยงกัับธุุรกิิจบริิษััท:
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นๆ :
• บมจ. ทีีทีีดัับบลิิว
กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาล
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นๆ :
ข้อ้ พิิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีี ที่่�ผ่่านมา :
สถิิติิการเข้า้ ร่่วมประชุุมประจำำ�ปีี 2564
• การประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2564
• การประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2564
• การประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ
• การประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบร่่วมกับั ผู้้ส� อบบััญชีี
ภายนอก โดยไม่่มีฝ่ี า่ ยจััดการและผู้้ตรวจ
� สอบภายในเข้้าร่่วม
• การประชุุมคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
• การประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั
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บมจ.ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป
กรรมการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ
บริิษััท สยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด
บริิษััท อุุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์์ไทย จำำ�กััด
บริิษััท กระดาษสหไทยอุุตสาหกรรม จำำ�กััด
กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท ผลิตภั
ิ ัณฑ์์กระดาษไทย จำำ�กััด
บมจ. กระดาษสหไทย
กรรมการผู้้�จััดการ
ไม่่มีี
ไม่่มีี
มีี

ไม่่มีี
ไม่่มีี
1/1 ครั้้�ง
1/1 ครั้้�ง
4/4 ครั้้�ง
1/1 ครั้้�ง
4/4 ครั้้�ง
6/6 ครั้้�ง

นางพรพรรณ โต๊๊ะตระกููล

• กรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร
อายุุ :
67
วัันที่�ไ่ ด้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ :
20 กุุมภาพัันธ์์ 2547
จำำ�นวนปีีที่�ดำ่ ำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
21
(นัับรวมจำำ�นวนปีีกรณีีได้้รัับการแต่่งตั้้�งในวาระนี้้�) :
สััดส่ว่ นการถืือหุ้้�นบริิษัทั (%) ณ วัันที่�่ 30 ธัันวาคม 2564 : 1.46
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวกัับกรรมการและผู้้�บริิหาร :
มีี
คุุณวุุฒิทิ างการศึึกษา :
• ปริิญญาโท สาขาเคมีีวิิศวกรรม, University of Akron, Ohio, U.S.A.
• ปริิญญาตรีี สาขาเคมีีวิิศวกรรม จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ และการพััฒนาด้้านการจััดการ :
• BRP: Board Reporting Program 2/2010
• DCP: Director Certification Program รุ่่�น 90/2007
• RCC: Role of the Compensation Committee รุ่่�น 2/2007
• FND: Finance for Non-Finance Director รุ่่�น 28/2006
• DAP: Director Accreditation Program รุ่่�น 15/2004
ประวััติิการทำำ�งาน :
2555-ปััจจุุบััน
บมจ.ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป
กรรมการ
2555-2557
บมจ.ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป
ผู้้�จััดการฝ่่ายจััดหาและธุุรการ
2547-2557
บมจ.ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป
รองกรรมการผู้้�จััดการสายบริิหาร 
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม:
ไม่่มีี
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวโยงกัับธุุรกิิจบริิษััท:
ไม่่มีี
• บริิษััท นำำ�ศิิลป์์ไทยอายแวร์์ จำำ�กััด
กรรมการ
• บริิษััท เอ็็น เอส ทีี เวนเจอร์์ส จำำ�กััด
กรรมการ
• บริิษััท เอ็็น เอส ทีี เทรนนิ่่�ง เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด
กรรมการ
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นๆ :
ไม่่มีี
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นๆ :
ไม่่มีี
ข้อ้ พิิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีี ที่่�ผ่่านมา :
ไม่่มีี
สถิิติิการเข้า้ ร่่วมประชุุมประจำำ�ปีี 2564
• การประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2564
1/1 ครั้้�ง
• การประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2564
1/1 ครั้้�ง
• การประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั
6/6 ครั้้�ง
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

29

นางอมลรััตน์์ ประจัักษ์์ธรรม

• กรรมการบริิหาร
• รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร สายงานบริิหาร (CAO)
อายุุ :
54
วัันที่�ไ่ ด้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ :
7 ธัันวาคม 2560
จำำ�นวนปีีที่่�ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
8
(นัับรวมจำำ�นวนปีีกรณีีได้้รัับการแต่่งตั้้�งในวาระนี้้�) :
สััดส่ว่ นการถืือหุ้้�นบริิษัทั (%) ณ วัันที่�่ 30 ธัันวาคม 2564 : 1.86
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวกัับกรรมการและผู้้�บริิหาร :
มีี
คุุณวุุฒิทิ างการศึึกษา :
• Bachelor Degree of Civil Distribution and Marketing, Faculty of Commerce, Waseda University, Tokyo,
Japan
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ:
• DCP: Director Certification Program รุ่่�น 256/2018
การพััฒนาด้้านการจััดการ :
• การอบรมตรวจสอบความพร้้อมให้้มั่่�นใจก่่อน PDPA มีีผลบัังคัับใช้้ จััดโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.), 2564
• TDPG 2.0 ภาคปฏิิบัติั ขิ องการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล จััดโดยศููนย์์วิจัิ ยั กฎหมายและการพััฒนา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย,
2563
ประวััติิการทำำ�งาน :
2562 - ปััจจุุบััน
บมจ. ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป
รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานบริิหาร
2561 - ปััจจุุบััน
บมจ. ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป
กรรมการบริิหาร
2558-2561
บมจ.ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป
ผู้้�จััดการฝ่่าย Logistics and Supply Chain
2551- 2557
บมจ.ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป
ผู้้�จััดการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ
2547-2550
บมจ.ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป
ผู้้�จััดการฝ่่ายขายและการตลาด
2545-2546
บริิษััท ไทยโปลีีเมอร์์เลนส์์ จำำ�กััด
ผู้้�จััดการฝ่่ายจััดซื้้�อและคลัังสิินค้้า
2537-2545
บริิษััท ไทยโปลีีเมอร์์เลนส์์ จำำ�กััด
ผู้้�จััดการฝ่่ายส่่งออก
2534-2537
Bangkok Float Glass Co., Ltd.
หััวหน้้าแผนกส่่งออก
2534
Asahi Glass Co., Ltd., Japan
Trainee
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ตำำ�แหน่่งในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม:
มีี
• บริิษััท อุุตสาหกรรมแว่่นตาไทย จำำ�กััด
กรรมการ
• บริิษััท ทีีโอจีี ยููเอสเอ ไอเอ็็นซีี
กรรมการ
• บริิษััท ทีีโอจีี ยุุโรป เอสพีีซีีโอโอ
กรรมการ
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวโยงกัับธุุรกิิจบริิษััท:
ไม่่มีี
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นๆ :
ไม่่มีี
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทที่่�ไม่่ใช่่บริิษัทั จดทะเบีียนอื่่�นๆ :
ไม่่มีี
ข้้อพิิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีี ที่่�ผ่่านมา :
ไม่่มีี
สถิิติิการเข้า้ ร่่วมประชุุมประจำำ�ปีี 2564
• การประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2564
1/1 ครั้้�ง
• การประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2564
1/1 ครั้้�ง
• การประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั
5/5 ครั้้�ง*
หมายเหตุุ
ในการจััดประชุุมคณะกรรมการบริิษััทในปีี 2564 นั้้�น ประกอบด้้วย การประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเต็็มคณะ 5 ครั้้�ง และ
การประชุุมคณะกรรมการบริิษัท 
ั โดยไม่่มีฝ่ี า่ ยจััดการเข้้าร่่วม 1 ครั้้ง�  รวม 6 ครั้้ง�  ซึ่่�งนางอมลรััตน์์ ประจัักษ์์ธรรม ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
เป็็น กรรมการบริิหาร จึึงมีีจำ�ำ นวนเข้้าร่่วมกัันการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท จำำ�นวน 5 ครั้้�ง จากจำำ�นวนรวม 5 ครั้้�ง แตกต่่าง
จากกรรมการบริิษััทท่่านอื่่�นที่่�ไม่่ได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการบริิหารของบริิษััทฯ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 7
การพิจาณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และโบนัสกรรมการบริษัท ประจำ�ปี 2565
ตามข้้อบัังคัับของบริิษัทั ฯ หมวดที่่� 4 เรื่่�อง กรรมการ ข้้อ 23 กำำ�หนดว่่า
ข้้อ 23. กรรมการมีีสิิทธิไิ ด้้รัับค่่าตอบแทนจากบริิษัทั ในรููปของเงิินรางวััล เบี้้�ยประชุุม บำำ�เหน็็จ โบนััส หรืือผลประโยชน์์
ตอบแทนในลัักษณะอื่่�น ตามที่่�ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะอนุุมััติิ ซึ่่�งอาจกำำ�หนดเป็็นจำำ�นวนแน่่นอนหรืือวางเป็็นหลัักเกณฑ์์ และจะ
กำำ�หนดไว้้เป็็นคราว ๆ ไป หรืือจะให้้มีีผลตลอดไปจนกว่่าจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงก็็ได้้ และนอกจากนั้้�นให้้ได้้รัับเบี้้�ยเลี้้�ยง และ
สวััสดิิการต่่าง ๆ ตามระเบีียบของบริิษัทั ฯ
คณะกรรมการบริิษััท  โดยผ่่านการนำำ�เสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้พิิจารณาหลัักเกณฑ์์
การกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการ โดยคำำ�นึึงถึึงความเหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย และสามารถ
เทีียบเคีียงได้้กัับบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ที่่�อยู่่�ในอุุตสาหกรรมและธุุรกิิจที่่�มีีขนาดใกล้้เคีียงกััน
โดยค่่าตอบแทนกรรมการดัังกล่่าวนั้้�นเพีียงพอที่่�จะจููงใจให้้กรรมการมีีคุุณภาพและสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้บรรลุุเป้้าหมายและ
ทิิศทางธุุรกิจิ ของบริิษัทั ฯโดยมีกี ระบวนการที่่โ� ปร่่งใส  สร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ผู้ถื้� อื หุ้้น�  จึึงเห็็นสมควรเสนอที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� พิิจารณา
กำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการประจำำ�ปีี 2565 จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�นไม่่เกิิน 13,165,000 บาท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. ค่่าตอบแทนประจำำ�ปีี 2565 : พิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ โดยโครงสร้้างกรรมการบริิษััทประกอบ
ด้้วยกรรมการบริิษัทั จำำ�นวนรวม 12 คน  โดยคณะกรรมการบริิษััท ผ่่านการนำำ�เสนอจากคณะกรรมการสรรหาและ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน เห็็นควรให้้ที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� อนุุมัติั กิ ารจ่่ายค่่าตอบแทนประจำำ�ให้้กรรมการบริิษัท ปี
ั ี 2565 เป็็น
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�นไม่่เกิิน 5,965,000 บาท
2. โบนััสกรรมการประจำำ�ปีี 2565 : โดยคณะกรรมการบริิษััท ผ่่านการนำำ�เสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน เห็็นควรจะตอบแทนกรรมการบริิษััท โดยพิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินงานของปีี 2564 ด้้วยโบนััส เป็็น
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�นไม่่เกิิน 7,200,000 บาท
3. ผลประโยชน์์อื่่�นใด นอกเหนืือจากสวััสดิิการที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับบริิษััทฯ : ไม่่มีี  
(หน่่วย  :  บาท)
ตำ�แหน่ง

จำ�นวนรวม (คน)

คณะกรรมการบริิษััท
12
คณะกรรมการตรวจสอบ
3
คณะกรรมการกลยุุทธ์ธุ์ รกิ
ุ จิ
5
คณะกรรมการสรรหาและ
3
กำำ�หนดค่่าตอบแทน
รวมค่่าตอบแทนประจำำ�ปีี
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ค่าตอบแทนประจำ�ปี
2565

ค่าตอบแทนประจำ�ปี
2564

ค่าตอบแทนประจำ�ปี
2563

3,901,000
802,000
771,000
491,000

3,751,000
802,000
771,000
491,000

3,751,000
802,000
771,000
491,000

5,965,000

5,815,000

5,815,000

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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344,000
229,000
229,000
-

667,000

294,000

294,000

294,000

294,000

294,000

294,000

294,000

294,000

294,000

294,000

294,000

3,901,000

ดร.สว่่าง ประจัักษ์์ธรรม

นายสิิงห์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�

นายไพรััช เมฆอาภรณ์์

รศ.ดร.วิิชา จิิวาลััย

นายบรรจง จิิตต์์แจ้้ง

นายพอล ไบรอััน ฟััสซีี

นายเดวิิด แอนดรููว์์ ครอส

นายสาโรจน์์ ประจัักษ์์ธรรม

นายธรณ์์ ประจัักษ์์ธรรม

นางพรพรรณ โต๊๊ะตระกููล

นางสาววิิจิิตต์์ ทวีีปรีีชาชาติิ

นางอมลรััตน์์ ประจัักษ์์ธรรม

รวม

802,000

-

กรรมการ
บริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

491,000

-

-

-

-

-

-

-

140,000

140,000

211,000

-

-

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำ�ปี 2565
กรรมการ
กรรมการสรรหาและ
ตรวจสอบ
กำ�หนดค่าตอบแทน

771,000

-

-

-

140,000

140,000

140,000

140,000

211,000

-

-

-

-

กรรมการ
กลยุทธ์ธุรกิจ

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 7
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรายบุคคล

5,965,000

294,000

294,000

294,000

434,000

434,000

434,000

434,000

645,000

663,000

734,000

638,000

667,000

รวมค่าตอบแทน
กรรมการประจำ�ปี
2565

5,815,000

294,000

294,000

294,000

434,000

434,000

434,000

434,000

645,000

663,000

734,000

638,000

517,000

รวมค่าตอบแทน
กรรมการประจำ�ปี
2564

5,815,000

294,000

294,000

294,000

434,000

434,000

434,000

434,000

645,000

663,000

734,000

638,000

517,000

รวมค่าตอบแทน
กรรมการประจำ�ปี
2563

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 7
รวมโบนัสกรรมการบริษัทรายบุคคล
รายชื่อคณะกรรมการ
บริษัท

ดร.สว่่าง ประจัักษ์์ธรรม
นายสิิงห์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�
นายไพรััช เมฆอาภรณ์์

รศ.ดร.วิิชา จิิวาลััย

นายบรรจง จิิตต์์แจ้้ง

นายพอล ไบรอััน ฟััสซีี
นายเดวิิด แอนดรููว์์ ครอส
นายสาโรจน์์ ประจัักษ์์ธรรม
นายธรณ์์ ประจัักษ์์ธรรม
นางพรพรรณ โต๊๊ะตระกููล
นางอมลรััตน์์ ประจัักษ์์ธรรม
นางสาววิิจิตต์
ิ  ทวีี
์ ปรีีชาชาติิ
นายนิิโคลััส ฟิิลิิป กรีีน*

ตำ�แหน่ง

• ประธานกรรมการบริิษััท
• กรรมการอิิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิิสระ
• ประธานกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
• กรรมการอิิสระ
• ประธานกรรมการกลยุุทธ์์ธุุรกิิจ
• กรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
• กรรมการบริิษัทั
• กรรมการกลยุุทธ์์ธุุรกิิจ
• กรรมการบริิษัทั
• กรรมการกลยุุทธ์์ธุุรกิิจ
• กรรมการบริิษััท
• กรรมการกลยุุทธ์์ธุุรกิิจ
• กรรมการบริิษััท
• กรรมการกลยุุทธ์์ธุุรกิิจ
• กรรมการบริิษัทั
• กรรมการบริิษััท
• กรรมการบริิษััท
• กรรมการบริิษัทั
• กรรมการกลยุุทธ์์ธุุรกิิจ

รวม

โบนัส
กรรมการ
2565

โบนัส
กรรมการ
2564

โบนัส
กรรมการ
2563

640,000
790,000

90,000
110,000

160,000
198,000

910,000

128,000

228,000

821,000

114,000

205,000

799,000

112,000

200,000

537,000

74,000

-

537,000

74,000

134,000

537,000

74,000

134,000

537,000

74,000

134,000

364,000
364,000
364,000
-

50,000
50,000
50,000
-

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

7,200,000

1,000,000

1,800,000

หมายเหตุุ
ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 89 (5/2562) เมื่่อ� วัันที่่� 6 พฤศจิิกายน 2562 มีีมติิให้้นายนิิโคลััส ฟิิลิปิ กรีีน ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการบริิษัทั เป็็นวัันสุุดท้้าย เนื่่อ� งจากลาออก และได้้แต่่งตั้้ง� นายพอล ไบรอััน ฟััสซีีเป็็นกรรมการทดแทน ตามวาระที่่เ� หลืืออยู่่�
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(ข้้อ 20)

(ข้้อ 21)

(ข้้อ 22)

(ข้้อ 23)

(ข้้อ 24)

(ข้อ้ 25)
(ข้อ้ 26)

(ข้้อ 27)

คุุณสมบััติิของกรรมการ
บริิษััทมีีคณะกรรมการคณะหนึ่่�งเพื่่�อดำำ�เนิินกิิจการบริิษััท  โดยคณะกรรมการของบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการ
อย่่างน้้อย 5 คน และกรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่ง� หนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดนั้้�นต้้องมีีถิ่่น� ที่่อ� ยู่่�ในราชอาณาจัักร และ
กรรมการของบริิษััทจะต้้องเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด แต่่ทั้้�งนี้้�ผู้้�เป็็นกรรมการของบริิษััทไม่่จำ�ำ เป็็น
จะต้้องเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัท 
ั คณะกรรมการเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบจััดการกิิจการทั้้�งหลายทั้้�งปวงของบริิษััท และมีีอำำ�นาจ
หน้้าที่่�ดำำ�เนิินการภายในขอบเขต กฎหมาย วััตถุุประสงค์์และข้้อบัังคัับของบริิษััท และตามมติิที่่�ประชุุมใหญ่่ผู้้�ถือื หุ้้�น
การเลืือกตั้้�งกรรมการของบริิษััทให้้กระทำำ�โดยที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งนี้้�เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
(1) ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียง 1 เสีียงต่่อหุ้้�น 1 หุ้้�นที่่ต� นถืืออยู่่�
(2) ในการเลืือกตั้้�งกรรมการอาจใช้้วิิธีีออกเสีียงลงคะแนนเลืือกกรรมการเป็็นรายบุุคคลในการลงมติิแต่่ละครั้้�ง
ผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องออกเสีียงด้้วยคะแนนที่่�มีีตาม (1) ทั้้�งหมด แต่่จะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้�ใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
(3) บุุคคลซึ่่�งได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดับั ลงมาเป็็นผู้้ไ� ด้้รัับการเลืือกตั้้ง� เป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการที่่จ� ะ
พึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้ง� ในครั้้ง� นั้้�น ในกรณีีที่่บุ� คุ คลซึ่่�งได้้รัับการเลืือกตั้้ง� ในลำำ�ดับั ถััดลงมามีคี ะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิิน
จำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�นให้้ผู้้�เป็็นประธานที่่�ประชุุมเป็็นผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด
ในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่ง 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งหมด
ถ้้าจำำ�นวนกรรมการที่่�จะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็น 3 ส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่สุ� ุดกัับส่่วน 1 ใน 3กรรมการที่่�จะ
ต้้องออกจากตำำ�แหน่่งในปีีแรกและปีีที่่�สองภายหลัังจดทะเบีียนบริิษััทนั้้�นให้้ใช้้วิิธีีจัับสลากกัันว่่าผู้้�ใดจะออก
ส่่วนปีีหลังั ๆต่่อไปให้้กรรมการคนที่่อ� ยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่สุ� ดุ นั้้�นเป็็นผู้้อ� อกจากตำำ�แหน่่งกรรมการที่่อ� อกตามวาระนั้้�นได้้
รัับเลืือกตั้้�งใหม่่ก็็ได้้
กรรมการมีีสิิทธิิได้้รัับค่่าตอบแทนจากบริิษััทในรููปของเงิินรางวััล  เบี้้�ยประชุุม บำำ�เหน็็จ  โบนััส หรืือผลประโยชน์์
ตอบแทนในลัักษณะอื่่�นตามที่่�ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะอนุุมััติิซึ่่�งอาจกำำ�หนดเป็็นจำำ�นวนแน่่นอนหรืือวางเป็็นหลัักเกณฑ์์
และจะกำำ�หนดไว้้เป็็นคราว ๆ ไป หรืือจะให้้มีีผลตลอดไปจนกว่่าจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงก็็ได้้ และนอกจากนั้้�นให้้ได้้รัับ
เบี้้�ยเลี้้�ยงและสวััสดิิการต่่างๆ ตามระเบีียบของบริิษััทความในวรรคหนึ่่�งไม่่กระทบกระเทืือนสิิทธิิของพนัักงานหรืือ
ลููกจ้้างของบริิษัทซึ่่
ั ง� ได้้รัับเลืือกตั้้ง� เป็็นกรรมการในอัันที่่จ� ะได้้รัับค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์ในฐานะที่่เ� ป็็นพนัักงาน
หรืือลููกจ้้างของบริิษัทั
นอกจากพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระแล้้วกรรมการพ้้นจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุุณสมบััติิหรืือมีีลัักษณะต้้องห้้ามด้้วยกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชนจำำ�กััด
(4) ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นลงมติิให้้ออก
(5) ศาลมีีคำำ�สั่่�งให้้ออกจากตำำ�แหน่่ง
กรรมการคนใดจะลาออกจากตำำ�แหน่่ง ให้้ยื่่�นใบลาออกต่่อบริิษััท  การลาออกมีีผลนัับแต่่วัันที่่�ใบลาไปถึึงบริิษััท 
กรรมการซึ่่�งลาออกตามวรรคฯหนึ่่�ง จะแจ้้งการลาออกของตนให้้นายทะเบีียนทราบด้้วยก็็ได้้
ในกรณีีที่่ตำ� ำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากถึึงคราวออกตามวาระให้้คณะกรรมการเลืือกบุุคคลคนหนึ่่�ง
ซึ่่ง� มีีคุุณสมบััติแิ ละไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษัทมห
ั าชนจำำ�กัดั เข้้าเป็็นกรรมการแทนในการประชุุม
คณะกรรมการคราวถััดไป เว้้นแต่่วาระของกรรมการจะเหลืือน้้อยกว่่า 2 เดืือน โดยบุุคคลซึ่่�งเข้้าเป็็นกรรมการแทน
ดัังกล่่าวจะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งกรรมการได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการที่่�ตนแทนมติิของคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่่�งต้้องประกอบด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 3ใน4ของจำำ�นวนกรรมการที่่ยั� ังเหลืืออยู่่�
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอาจลงมติิให้้กรรมการคนใดออกจากตำำ�แหน่่งก่่อนถึึงคราวออกตามวาระได้้ด้้วยคะแนนเสีียง
ไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง และมีีหุ้�้นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง
ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถือื โดยผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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(ข้้อ 28) ให้้คณะกรรมการเลืือกกรรมการคนหนึ่่�งเป็็นประธานกรรมการและเลืือกกรรมการอีีกคนหนึ่่�งเป็็นกรรมการผู้้�จััดการ
ในกรณีีที่่�คณะกรรมการพิิจารณาเห็็นสมควรจะเลืือกกรรมการคนหนึ่่�งหรืือหลายคนเป็็นรองประธานกรรมการก็็ได้้ 
รองประธานกรรมการมีีหน้้าที่่�ตามข้้อบัังคัับในกิิจการซึ่่�งประธานกรรมการมอบหมาย
การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
(ข้้อ 36) คณะกรรมการต้้องจััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการประชุุมสามััญประจำำ�ปีี ภายใน 4 เดืือนนัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดของ
รอบปีีบััญชีีของบริิษััท  การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นคราวอื่่�นนอกจากวรรคหนึ่่�งที่่�กล่่าวมาแล้้ว ให้้เรีียกว่่าการประชุุม
วิิสามััญผู้้ถื� อื หุ้น้� คณะกรรมการจะเรีียกประชุุมวิสิ ามััญผู้้ถื� อื หุ้น้� เมื่่อ� ใดก็็ได้้สุุดแต่่จะเห็็นสมควร หรืือผู้้ถื� อื หุ้น้� รวมกัันนัับ
จำำ�นวนหุ้้�นได้้ไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำ�หน่
ำ ่ายได้้ทั้้�งหมดหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่า 25 คน ซึ่่�งมีีหุ้�น้ นัับรวม
กัันได้้ ไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 10ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้ทั้้�งหมด จะเข้้าชื่่�อกัันทำำ�หนัังสืือร้้องขอให้้คณะกรรมการเรีียก
ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเมื่่�อใดก็็ได้้ แต่่ต้้องระบุุเหตุุผลในการที่่�ขอให้้เรีียกประชุุมไว้้ให้้ชััดเจนในหนัังสืือดัังกล่่าวด้้วย
ในกรณีีนี้้�ให้้คณะกรรมการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นภายใน 1 เดืือนนัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับหนัังสืือจากผู้้�ถืือหุ้้�น
(ข้้อ 37) ในการเรีียกประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ให้้คณะกรรมการจััดทำำ�เป็็นหนัังสืือนััดประชุุม ระบุุสถานที่่� วััน เวลา ระเบีียบวาระ
การประชุุม และเรื่่อ� งที่่จ� ะเสนอต่่อที่่ป� ระชุุม พร้้อมด้้วยรายละเอีียดตามสมควร โดยระบุุว่า่ เป็็นเรื่่อ� งที่่จ� ะเสนอเพื่่อ� ทราบ
เพื่่�ออนุุมััติิหรืือเพื่่�อพิิจารณาแล้้วแต่่กรณีี รวมทั้้�งความเห็็นของคณะกรรมการในเรื่่�องดัังกล่่าว (ถ้้ามีี) และจััดส่่งให้้
ผู้้�ถืือหุ้�น้ และนายทะเบีียนทราบไม่่น้้อยกว่่า 7 วัันก่่อนวัันประชุุม และโฆษณาคำำ�บอกกล่่าวนััดประชุุมในหนัังสืือพิิมพ์์
ติิดต่่อกััน 3 วัันก่่อนวัันประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 3 วัันให้้คณะกรรมการหรืือกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายเป็็นผู้้�กำำ�หนด
วััน เวลา และสถานที่่�ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งสถานที่่�ที่่�จะใช้้เป็็นที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นนั้้�นต้้องอยู่่�ในท้้องที่่�อัันเป็็นที่่�ตั้้�งของ
สำำ�นัักงานใหญ่่ หรืือสำำ�นัักงานสาขา หรืือจัังหวััดใกล้้เคีียงกัับที่่�ตั้้�งของสำำ�นัักงานใหญ่่และสำำ�นัักงานสาขา หรืือ
จัังหวััดอื่่�นหรืือสถานที่่อื่� ่�น ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นว่่าเหมาะสม
(ข้้อ 38)

(ข้้อ 39)

(ข้้อ 40)

(ข้้อ 41)
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การมอบฉัันทะเพื่่�อเข้้าประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และสิิทธิขิ องผู้้�ถืือหุ้้�นในการออกเสีียงลงคะแนน
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิเข้้าประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น แต่่ผู้้�ถืือหุ้้�นอาจ
มอบฉัันทะให้้บุุคคลซึ่่�งบรรลุุนิติิ ภิ าวะแล้้วเข้้าประชุุมและออกเสีียงแทนตนในการประชุุมก็ไ็ ด้้ทั้้�งนี้้�การมอบฉัันทะต้้อง
ทำำ�เป็็นหนัังสืือมอบฉัันทะโดยต้้องลงวัันที่่แ� ละลายมืือชื่่อ� ของผู้้ถื� อื หุ้้น� ที่่ม� อบฉัันทะและผู้้รั� บั มอบฉัันทะ และจะต้้องเป็็น
ไปตามแบบที่่�นายทะเบีียนกำำ�หนด หนัังสืือมอบฉัันทะนี้้�จะต้้องมอบให้้แก่่ประธานกรรมการหรืือผู้้�ที่่�ประธานกำำ�หนด
ณ สถานที่่�ที่่�ประชุุมก่่อนผู้้�รัับมอบฉัันทะเข้้าประชุุม
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ต้้องมีีผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�รัับมอบฉัันทะจากผู้้�ถือื หุ้้�น (ถ้้ามีี) มาประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 25 คนและต้้องมีี
หุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่า1ใน3ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำ�หน่
ำ ่ายได้้ทั้้�งหมด หรืือมีีผู้้�ถือื หุ้้�นและผู้้รั� ับมอบฉัันทะจากผู้้�ถืือหุ้้�น
มาประชุุมไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งหมดและต้้องมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของจำำ�นวน
หุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้ทั้้�งหมดจึึงจะครบเป็็นองค์์ประชุุม
ในกรณีีที่่ป� รากฏว่่าการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ครั้้ง� ใดเมื่่อ� ล่่วงเวลานััดไปแล้้วถึึง 1 ชั่่�วโมง จำำ�นวนผู้้ถื� อื หุ้น้� ซึ่่ง� มาเข้้าร่่วมประชุุม
ไม่่ครบองค์์ประชุุมตามที่่กำ� �ห
ำ นดไว้้หากว่่าการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้น�้ ได้้เรีียกนััดเพราะผู้้ถื� อื หุ้น�้ ร้้องขอ การประชุุมเป็็นอัันระงัับไป
ถ้้าการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� นั้้�นมิิใช่่เป็็นการเรีียกประชุุมเพราะผู้้ถื� อื หุ้น้� ร้้องขอให้้นััดประชุุมใหม่่และให้้ส่่งหนัังสืือนััดประชุุม
ไปยัังผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่า 7 วัันก่่อนวัันประชุุม ในการประชุุมครั้้�งหลัังนี้้�ไม่่บัังคัับว่่าจะต้้องครบองค์์ประชุุม
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ให้้ประธานกรรมการนั่่�งเป็็นประธานที่่�ประชุุม  ในกรณีีที่่�ประธานกรรมการไม่่อยู่่�ในที่่�ประชุุม 
หรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ถ้้ามีีรองประธานกรรมการให้้รองประธานกรรมการเป็็นประธาน ถ้้าไม่่มีีรองประธาน
กรรมการหรืือมีีแต่่ไม่่อาจปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุมเลืือกตั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งซึ่่�งได้้เข้้าร่่วมประชุุมเป็็น
ประธานที่่�ประชุุม
ประธานในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมีีหน้้าที่่�ควบคุุมการประชุุม  ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อบัังคัับของบริิษััทว่่าด้้วย
การประชุุม ในการนี้้�ต้้องดำำ�เนิินการประชุุมให้้เป็็นไปตามลำำ�ดับั ระเบีียบวาระที่่�กำำ�หนดไว้้ในหนัังสืือนััดประชุุม เว้้นแต่่
ที่่�ประชุุมจะมีีมติิให้้เปลี่่�ยนลำำ�ดัับระเบีียบวาระด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุม

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

(ข้้อ 42) ในการออกเสีียงลงคะแนนในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ให้้หุ้้�น 1 หุ้้�นมีีเสีียง 1 เสีียง ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นคนใดมีีส่่วนได้้เสีียเป็็นพิิเศษ
ในเรื่่�องใดซึ่่�งที่่�ประชุุมจะได้้ลงมติิผู้้�ถืือหุ้้�นคนนั้้�นไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนด้้วยในเรื่่�องนั้้�นนอกจากการออกเสีียง
ลงคะแนนเลืือกตั้้�งกรรมการ
มติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นนั้้�นให้้ประกอบด้้วยคะแนนเสีียงดัังต่่อไปนี้้�
(1) ในกรณีีปกติิให้้ถือื คะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้ถื� อื หุ้น้� ซึ่่ง� มาประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนถ้้ามีคี ะแนนเสีียงเท่่ากัันให้้ประธาน
ในที่่�ประชุุมออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีกเสีียงหนึ่่�งเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
(2) ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�ให้้ถืือคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุมและมีีสิิทธิิ
ออกเสีียงลงคะแนน
(ก) การขายหรืือโอนกิิจการของบริิษัททั้้
ั �งหมดหรืือบางส่่วนที่่สำ� ำ�คััญให้้แก่่บุุคคลอื่่�น
(ข) การซื้้�อหรืือรัับโอนกิิจการของบริิษัทอื่
ั ่�นหรืือบริิษััทเอกชนมาเป็็นของบริิษััท
(ค) การทำำ�แก้้ไข หรืือเลิิกสััญญาเกี่่�ยวกัับการให้้เช่่ากิิจการของบริิษััททั้้�งหมดหรืือบางส่่วนที่่�สำำ�คััญ
(ง) การมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นเข้้าจััดการธุุรกิิจของบริิษััท
(จ) การรวมกิิจการกัับบุุคคลอื่่�นโดยมีีวััตถุุประสงค์์จะแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุนกััน
(ฉ) การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิหรืือข้้อบัังคัับ
(ช) การเพิ่่�มหรืือลดทุุนของบริิษััทหรืือการออกหุ้้�นกู้้�
(ซ) การควบหรืือเลิิกบริิษัทั
(ข้อ้ 43) กิิจการอัันที่่�ประชุุมสามััญประจำำ�ปีี พึึงกระทำำ�มีีดัังนี้้�
(1) พิิจารณารัับทราบรายงานของคณะกรรมการที่่�เสนอต่่อที่่�ประชุุมแสดงถึึงผลการดำำ�เนิินการของบริิษััทในรอบปีี
ที่่�ผ่่านมา
(2) พิิจารณาและอนุุมััติิงบดุุลและบััญชีีกำำ�ไรขาดทุุนของบริิษััท
(3) พิิจารณาจััดสรรเงิินกำำ�ไร และการจ่่ายเงิินปัันผล
(4) พิิจารณาเลืือกตั้้�งกรรมการแทนกรรมการที่่�ออกตามวาระ
(5) พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
(6) กิิจการอื่่�น ๆ
(ข้้อ 49)
(ข้้อ 50)
(ข้อ้ 51)

(ข้้อ 52)

เงิินปัันผล และ เงิินสำำ�รอง
ห้้ามมิิให้้ประกาศจ่่ายเงิินปัันผลนอกจากโดยมติิของที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� ือหุ้น�้ หรืือมติิของคณะกรรมการในกรณีีที่่มี� ีการจ่่าย
เงิินปัันผลระหว่่างกาลการจ่่ายเงิินปัันผลให้้แจ้้งเป็็นหนัังสืือไปยัังผู้้ถื� อื หุ้น�้ และโฆษณาคำำ�บอกกล่่าวการจ่่ายเงิินปัันผลนั้้�น
ทางหนัังสืือพิิมพ์แ์ ห่่งท้้องที่่ฉบั
� บั หนึ่่�งและจััดให้้มีีการจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวภายใน 1 (หนึ่่�ง) เดืือน นัับแต่่มีีมติิเช่่นว่่านั้้น�
คณะกรรมการอาจจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลให้้แก่่ผู้ถื�้ อื หุ้น�้ เป็็นครั้้ง� คราวได้้เมื่่อ� ปรากฏแก่่กรรมการว่่าบริิษัทั มีีกำำ�ไรพอ
สมควรที่่จ� ะกระทำำ�เช่่นนั้้น� ได้้และเมื่่อ� ได้้จ่่ายเงิินปัันผลแล้้วให้้รายงานให้้ที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้น�้ ทราบในการประชุุมคราวต่่อไป
เงิินปัันผลนั้้�นให้้แบ่่งตามจำำ�นวนหุ้้�นหุ้้�นละเท่่าๆกัันเว้้นแต่่จะได้้มีีกำำ�หนดไว้้เป็็นอย่่างอื่่�นสำำ�หรัับหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิการจ่่าย
เงิินปัันผลจากเงิินประเภทอื่่�นนอกจากเงิินกำำ�ไรจะกระทำำ�มิิได้้และในกรณีีที่่�บริิษััทยัังมีียอดขาดทุุนสะสมอยู่่�ห้้ามมิิให้้
จ่่ายเงิินปัันผลภายใต้้วรรคดัังกล่่าวข้้างต้้นในกรณีีที่่บ� ริิษัทยั
ั งั จำำ�หน่า่ ยหุ้้น� ไม่่ครบตามจำำ�นวนที่่จ� ดทะเบีียนไว้้หรืือบริิษัทั
ได้้จดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนแล้้วบริิษััทจะจ่่ายเงิินปัันผลทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนโดยออกเป็็นหุ้้�นสามััญใหม่่ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นโดย
ได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นก็็ได้้
บริิษััทต้้องจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี ส่่วนหนึ่่�งไว้้เป็็นทุุนสำำ�รองไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 5 (ห้้า) ของกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี
หัักด้้วยยอดเงิินขาดทุุนสะสมยกมา (ถ้้ามีี)จนกว่่าทุุนสำำ�รองนี้้�จะมีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 10 (สิิบ) ของ
ทุุนจดทะเบีียนนอกจากทุุนสำำ�รองดัังกล่่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้้ที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ลงมติิให้้จััดสรรเงิินทุุนสำำ�รองอื่่น�
ตามที่่�เห็็นว่่าจะเป็็นประโยชน์์ในการดำำ�เนิินการของบริิษััทด้้วยก็็ได้้
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
บุุคคลธรรมดา
1. กรณีีผู้้�ถืือหุ้้�นเข้้าประชุุมผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ด้้วยตนเอง :
ให้้ลงทะเบีียนเข้้าร่่วมการประชุุมผ่า่ นระบบของ DAP e-Shareholder Meeting ตาม QR Code และ คำำ�แนะนำำ�ใน
การลงทะเบีียน (สิ่่ง� ที่่ส่� ง่ มาด้้วย 11) หรืือหากท่่านไม่่สะดวกลงทะเบีียนผ่่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ด้้วยตนเองและ
มีคี วามประสงค์์ให้้ทางบริิษัทั ฯ เป็็นผู้้ล� งทะเบีียนการเข้้าร่่วมให้้ท่่าน สามารถกระทำำ�ได้้โดยขอให้้ท่่านส่่งแบบฟอร์์มแจ้้งความประสงค์์
เข้้าร่่วมการประชุุมพร้้อมหลัักฐานประกอบล่่วงหน้้าตามช่่องทางที่่ร� ะบุุในแบบฟอร์์มแจ้้งความประสงค์์ (สิ่่ง� ที่่ส่� ง่ มาด้้วย 12)
2. กรณีีผู้้�ถืือหุ้้�นมอบฉัันทะให้้ผู้้�รัับมอบฉัันทะเข้้าประชุุม :
หากท่่านผู้้ถื� อื หุ้น้� ไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมผ่า่ นระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ด้้วยตนเอง โปรดมอบฉัันทะให้้แก่่ผู้อื่้� น่� เข้้าประชุุม
และออกเสีียงแทนตน โดยใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ก. หรืือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่่�งเท่่านั้้�น รายละเอีียดหนัังสืือมอบฉัันทะ
ปรากฏตามสิ่่�งที่่�ส่ง่ มาด้้วย 8 นอกจากนี้้�ท่า่ นผู้้�ถือื หุ้น�้ สามารถมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระของบริิษัทั ฯ (ที่่ไ� ม่่มีีส่่วนได้้เสีียในวาระ
เลืือกตั้้ง� กรรมการบริิษัทั ) ท่่านใดท่่านหนึ่่�ง เข้้าประชุุมและออกเสีียงแทนตนได้้ โดยใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ข. กรรมการอิิสระ
ท่่านดัังกล่่าวจะลงมติิในแต่่ละวาระตามที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นกำำ�หนดไว้้ในหนัังสืือมอบฉัันทะ ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดและคุุณสมบััติิของ
กรรมการอิิสระที่่�เสนอให้้เป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะของผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังปรากฏในสิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย 9 กรรมการอิิสระของบริิษััทฯ
ซึ่่�งเป็็นกรรมการบริิษััทผู้้�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียในวาระพิิจารณาเลืือกตั้้�งกรรมการบริิษััทในการประชุุมครั้้�งนี้้� ดัังนี้้�
1) นายบรรจง จิิตต์์แจ้้ง
2) รศ. ดร.วิิชา จิิวาลััย
ทางบริิษััทฯ ขอความกรุุณาให้้ท่่านกรอกข้้อความให้้ครบถ้้วน พร้้อมทั้้�งลงลายมืือชื่่อ� ในหนัังสืือมอบฉัันทะ ตามแบบ ข.
พร้้อมติิดอากรแสตมป์์ 20 บาท (สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย 8) และจััดส่่งไปรษณีีย์์แบบลงทะเบีียนเพื่่�อป้้องกัันการสููญหายมาที่่�
“สำำ�นัักเลขานุุการบริิษััทบริิษััท ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
ที่่�อยู่่� 15/5 หมู่่� 6 ถนนบางบััวทอง-สุุพรรณบุุรีี 
ตำำ�บลละหาร อำำ�เภอบางบััวทอง จัังหวััดนนทบุุรีี 11110”
โดยให้้ไปรษณีีย์์ส่่งเอกสารให้้ถึึงบริิษััทล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม  ภายในวัันที่่� 5 เมษายน 2565
นิิติิบุุคคล
1. กรณีีผู้้�แทนของผู้้�ถืือหุ้้�น (กรรมการบริิษัทั ) ของผู้้�ถืือหุ้้�นเข้้าประชุุมด้้วยตนเอง :
1) ให้้ผู้้แ� ทนผู้้ถื� อื หุ้้น� ในนามนิิติบุิ คุ คลลงทะเบีียนเข้้าร่่วมการประชุุมผ่า่ นระบบของ DAP e-Shareholder Meeting
ตาม QR Code และ คำำ�แนะนำำ�ในการลงทะเบีียน (สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย 11)
2) ในกรณีีที่่�ไม่่สะดวกลงทะเบีียนผ่่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ด้้วยตนเองและมีีความประสงค์์ให้้
ทางบริิษัทั ฯ เป็็นผู้้ล� งทะเบีียนการเข้้าร่่วมให้้ สามารถกระทำำ�ได้้โดยการส่่งแบบฟอร์์มแจ้้งความประสงค์์เข้้าร่่วม
การประชุุม ตามช่่องทางที่่�ระบุุในแบบฟอร์์มแจ้้งความประสงค์์ (สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย 12) โดยมีีเอกสารประกอบ
การลงทะเบีียน ดัังนี้้�
a) เอกสารที่่�ส่่วนราชการออกให้้ของผู้้�แทน
b) สำำ�เนาหนัังสืือรัับรองการจดทะเบีียนนิิติบุิ ุคคลของผู้้�ถืือหุ้้�น อายุุไม่่เกิิน 3 เดืือนพร้้อมลงลายมืือชื่่�อรัับรอง
สำำ�เนาถููกต้้อง
c) โดยผู้้�แทนนิิติิบุุคคล และมีีข้้อความแสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�แทนซึ่่�งเป็็นผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมมีีอำำ�นาจกระทำำ�การแทน
นิิติิบุุคคลซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
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2. กรณีีผู้้�ถืือหุ้้�นมอบฉัันทะให้้ผู้้�รัับมอบฉัันทะเข้้าประชุุม :
1) ให้้ผู้้รั� บั มอบฉัันทะลงทะเบีียนเข้้าร่่วมการประชุุมผ่า่ นระบบของ DAP e-Shareholder Meeting ตาม QR Code
และ คำำ�แนะนำำ�ในการลงทะเบีียน (สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย 11)
2) ในกรณีีที่่�ไม่่สะดวกลงทะเบีียนผ่่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ด้้วยตนเองและมีีความประสงค์์ให้้
ทางบริิษัทั ฯ เป็็นผู้้ล� งทะเบีียนการเข้้าร่่วมให้้ สามารถกระทำำ�ได้้โดยการส่่งแบบฟอร์์มแจ้้งความประสงค์์เข้้าร่่วม
การประชุุม ตามช่่องทางที่่�ระบุุในแบบฟอร์์มแจ้้งความประสงค์์ (สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย 12) โดยมีีเอกสารประกอบ
การลงทะเบีียน ดัังนี้้�
a) หนัังสืือมอบฉัันทะตามแบบที่่�แนบมาพร้้อมหนัังสืือนััดประชุุม ซึ่่�งได้้กรอกข้้อความถููกต้้องครบถ้้วนและ
ลงลายมืือชื่่�อผู้้�มอบฉัันทะและผู้้�รัับมอบฉัันทะ
d) สำำ�เนาหนัังสืือรัับรองการจดทะเบีียนนิิติบุิ ุคคลของผู้้�ถืือหุ้้�น อายุุไม่่เกิิน 3 เดืือนพร้้อมลงลายมืือชื่่�อรัับรอง
สำำ�เนาถููกต้้อง
e) สำำ�เนาหนัังสืือรัับรองการจดทะเบีียนนิิติิบุุคคลของผู้้�ถืือหุ้้�นอายุุไม่่เกิิน 3 เดืือนพร้้อมลงลายมืือชื่่�อรัับรอง
สำำ�เนาถููกต้้องโดยผู้้�แทนนิิติบุิ ุคคล (กรรมการ)  และมีีข้้อความแสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�แทนนิิติบุิ ุคคล ซึ่่�งลงนามใน
หนัังสืือมอบฉัันทะมีีอำำ�นาจกระทำำ�การแทนนิิติบุิ ุคคลซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
3. ผู้้�ถือื หุ้�น้ ซึ่่�งมิิได้้มีีสััญชาติิไทย หรืือเป็็นนิิติิบุุคคลที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นตามกฎหมายต่่างประเทศ
1) ให้้เตรีียมเอกสารเช่่นเดีียวกัับกรณีีนิิติิบุุคคลข้้อ 1 และ 2
2) ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้�้นเป็็นผู้้�ลงทุุนชาวต่่างประเทศมอบให้้ Custodian เป็็นผู้้�ลงนามในหนัังสืือมอบฉัันทะแทนต้้อง
แสดงหลัักฐานเพิ่่�มเติิม ดัังต่่อไปนี้้�
a) หนัังสืือมอบอำำ�นาจจากผู้้ถื� อื หุ้น้� ที่่เ� ป็็นผู้้ล� งทุุนต่่างประเทศให้้ Custodian เป็็นผู้้ดํํ� าเนิินการลงนามในหนัังสืือ
มอบฉัันทะแทน อายุุไม่่เกิิน 6 เดืือน
b) หนัังสืือยืืนยัันว่่าผู้้ล� งนามในหนัังสืือมอบฉัันทะแทนได้้รัับอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิจ 
ิ Custodian อายุุไม่่เกิิน
6 เดืือน
ทั้้�งนี้้� เอกสารท่ีี�มิิได้้มีีต้้นฉบัับเป็็นภาษาอัังกฤษจะต้้องจััดทำำ�คำำ�แปลภาษาอัังกฤษแนบมาด้้วยและให้้ผูู้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�แทน
นิิติิบุุคคลนั้้�นรัับรองความถููกต้้องของการแปล
โดยบริิษััทฯ จะไม่่ทำำ�การขอเอกสารเพิ่่�มเติิมหรืือสร้้างภาระให้้ผู้้�ถืือหุุ้�นเกิินสมควร (เช่่น ไม่่มีีการกำำ�หนดให้้ต้้องใช้้
บััตรประชาชนตััวจริิงของผูู้�มอบอำำ�นาจ หรืือกำำ�หนดในสิ่่�งที่่�นอกเหนืือไปจากเอกสารหรืือหนัังสืือเวีียนของทางการที่่�เกี่่�ยวข้้อง)
ผู้้�ถืือหุ้�น้ ที่่�ไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-AGM) ของบริิษััทฯ ได้้ด้้วยตนเองสามารถมอบฉัันทะได้้
โดยดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
1. เลืือกมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระคนใดคนหนึ่่�งตามความประสงค์์ของผู้้ถื� อื หุ้น้� โดยให้้ระบุุช่ืื�อพร้้อมรายละเอีียดของ
บุุคคลที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นประสงค์์จะมอบฉัันทะ หรืือกาเครื่่�องหมายหน้้าชื่่�อกรรมการอิิสระ ตามที่่�บริิษััทระบุุไว้้ในหนัังสืือมอบฉัันทะให้้
เป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะในการเข้้าร่่วมประชุุมดัังกล่่าว
2. ปิิดอากรแสตมป์์ จำำ�นวน 20 บาท พร้้อมทั้้�งขีีดฆ่่าลงวัันท่ีี�ท่ีี�ทำำ�หนัังสืือมอบฉัันทะดัังกล่่าว เพื่่�อให้้ถููกต้้องและ
มีีผลผููกพัันตามกฎหมาย
3. ส่่งหนัังสืือมอบฉัันทะซึ่่�งกรอกรายละเอีียดครบถ้้วนแล้้วพร้้อมด้้วยเอกสารหลัักฐานข้้างต้้นมายัังสำำ�นัักงานใหญ่่ของ
บริิษััทฯ ดัังนี้้�
3.1 ทางไปรษณีีย์์: สำำ�นัักเลขานุุการบริิษััท  บริิษัท 
ั ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) สำำ�นัักงานใหญ่่
เลขที่่� 15/5 หมู่่� 6 ถนนบางบััวทอง-สุุพรรณบุุรีี ตำำ�บลละหาร อำำ�เภอบางบััวทอง นนทบุุรีี 11110  
3.2 ทาง E-mail: CompanySecretary@thaiopticalgroup.com
โดยให้้ไปรษณีีย์์ส่่งเอกสารให้้ถึึงบริิษััทล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม  ภายในวัันที่่� 5 เมษายน 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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เพื่่�อให้้การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565 ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ บริิษััทฯ จึึงขอ
เรีียนเชิิญท่่านผู้้�ถือื หุ้้�นส่่งคำำ�ถามที่่�เกี่่�ยวกัับวาระการประชุุมล่ว่ งหน้้า โดยขอให้้ท่่านผู้้�ถือื หุ้้�นส่่งคำำ�ถามพร้้อมระบุุชื่่�อ/เลขทะเบีียน
ผู้้�ถืือหุ้้�น/หมายเลขโทรศััพท์์/อีีเมลที่่�สามารถติิดต่่อได้้ และขอความกรุุณาผู้้�ถืือหุ้้�นแจ้้งความประสงค์์เข้้าร่่วมประชุุมผ่่านระบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ล่่วงหน้้า เนื่่�องจากทางบริิษัทั ฯ จะใช้้ระบบ “Username” และ “Password” ในการลงทะเบีียนและนัับคะแนน
เสีียงในการประชุุม ดัังนั้้�นผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�รัับมอบฉัันทะโปรดยืืนยัันตััวตนก่่อนเข้้าร่่วมการประชุุม 
ทั้้�งนี้้� ผู้้ถื� อื หุ้้น� ไม่่สามารถแบ่่งแยกจำำ�นวนหุ้้น� โดยมอบฉัันทะให้้ผู้้รั� บั มอบฉัันทะหลายคนเพื่่อ� แบ่่งแยกการลงคะแนนเสีียง
ได้้ และผู้้�ถืือหุ้้�นจะต้้องมอบฉัันทะเท่่ากัับจำำ�นวนหุ้้�นท่ี่่�ตนถืืออยู่่�โดยไม่่สามารถจะมอบฉัันทะเพีียงบางส่่วนน้้อยกว่่าจำำ�นวนท่ี่่�
ตนถืืออยู่่�ได้้เว้้นแต่่เป็็น Custodian ท่ีี�ผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้�ลงทุุนต่่างประเทศและแต่่งตั้้�งให้้เป็็นผู้้�รัับฝากและดููแลหุ้้�นตาม
หนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ค. (สามารถดาวน์์โหลดได้้ที่่� www.thaiopticalgroup.com)
การลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุม
บริิษััทฯ จะเริ่่�มเปิิดระบบการเข้้าร่่วมประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นก่่อนเริ่่�มการประชุุมตั้้�งแต่่ 09:00 น. เป็็นต้้นไป
โดยการประชุุมจะจััดขึ้้�นในวัันที่่� 7 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-AGM) โดยมีี 
บริิษัท ดิ
ั จิิ ทัิ ล 
ั แอคเซส แพลตฟอร์์ม จำำ�กัดั (บริิษัทย่
ั อ่ ยของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย) ผู้้ใ� ห้้บริิการด้้านระบบจััดการประชุุม 
DAP e-Shareholder Meeting  ถ่่ายทอดจากห้้องออพติิคแกลเลอรี่่�ของ บริิษััท อุุตสาหกรรมแว่่นตาไทย จำำ�กััด หรืือ TOC
(บริิษััทย่่อย) โดยเป็็นการประชุุมผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์เท่่านั้้�น และจะไม่่มีกี ารจััดเตรีียมสถานที่่�/ ห้้องประชุุมสำำ�หรัับรองรัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�น แต่่อย่่างใด
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.......................................................................
วันที่.................เดือน...........................พ.ศ.................
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................................. สัญชาติ.....................................................................
อยู่บ้านเลขที่......................................ถนน................................................... ตําบล/แขวง..............................................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย์............................................................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม...........................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ. ............................................เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ...........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................................เสียง
(3) ขอมอบฉัันทะให้้
1) . .....................................................................................................................................................อายุ....................ปี
อยู่บ้านเลขที่............................................................................................................ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์.................................... หรือ
2) .......................................................................................................................................................อายุ....................ปี
อยู่บ้านเลขที่............................................................................................................ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์................................................
คนใดคนหนึ่่�งเพีียงผู้้�เดีียวเป็็นผู้้�แทนของข้้าพเจ้้าเพื่่�อเข้้าประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนแทนข้้าพเจ้้าในการประชุุมสามััญ
ผู้้� ถืื อ หุ้้� น ประจำำ�ปีี 2565 ผ่่ า นระบบอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ ในวัั น ที่่� 7   เมษายน   2565   เวลา 10.00 น. โดยมีี 
บริิษัท ดิ
ั จิิ ทัิ ล 
ั แอคเซส แพลตฟอร์์ม จำำ�กัดั (บริิษัทย่
ั อ่ ยของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย) เป็็นผู้้ใ� ห้้บริิการด้้านระบบจััดการประชุุม
DAP e-Shareholder Meeting ถ่่ายทอดจากห้้องออพติิคแกลเลอรี่่�ของ บริิษััท อุุตสาหกรรมแว่่นตาไทย จำำ�กััด หรืือ
TOC (บริิษััทย่่อย) หรืือที่่�จะพึึงเลื่่�อนไปในวััน เวลา สถานที่่หรืื
� อวิิธีีการเข้้าประชุุมอื่่�นด้้วยกิิจการใดที่่�ผู้รั้� ับมอบฉัันทะได้้กระทํําไป
ในการประชุุมนั้้�น ให้้ถืือเสมืือนว่่าข้้าพเจ้้าได้้กระทํําเองทุุกประการ
ลงชื่่�อ ……………………………………………ผู้้ม� อบฉัันทะ
         (……………………………………………)
ลงชื่่�อ ……………………………………………ผู้้รั� ับมอบฉัันทะ
         (……………………………………………)
ลงชื่่�อ ……………………………………………ผู้้รั� ับมอบฉัันทะ
        (……………………………………………)
ลงชื่่�อ ……………………………………………ผู้้รั� ับมอบฉัันทะ
         (..………………………………………….)
หมายเหตุุ
1. ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มอบฉัันทะจะต้้องมอบฉัันทะให้้ผู้้�รัับมอบฉัันทะเพีียงรายเดีียวเป็็นผู้้�เข้้าประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนไม่่สามารถ
แบ่่งแยกจํํานวนหุ้้�นให้้ผู้้�รัับมอบฉัันทะหลายคนเพื่่�อแยกการลงคะแนนเสีียงได้้
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำ�หนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.......................................................................
วันที่.................เดือน...........................พ.ศ.................
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................................. สัญชาติ.....................................................................
อยู่บ้านเลขที่......................................ถนน................................................... ตําบล/แขวง..............................................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย์............................................................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม...........................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ. ............................................เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ...........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................................เสียง
(3) ขอมอบฉัันทะให้้
1) . ........................................................นายบรรจง จิตต์แจ้ง................................................. อายุ..........73 ..........ปี
อยู่บ้านเลขที่....11/42...หมู่ที่......1...... ซอย พิทักษ์ 2...........ถนน  แจ้งวัฒนะ 14..............ตําบล/แขวง............ทุง่ สองห้อง .............
อําเภอ/เขต.................หลักสี่.........................จังหวัด............กรุงเทพฯ........ รหัสไปรษณีย์............. 10210.............หรือ
2) ..........................................................รศ. ดร. วิชา จิวาลัย................................................. อายุ..........77..........ปี
อยู่บ้านเลขที่...............376-160....................... ถนน พระรามที่ 3.......................................ตําบล/แขวง............บางโคล่..............
อําเภอ/เขต.................บางคอแหลม..............จังหวัด............กรุงเทพฯ........ รหัสไปรษณีย์............. 10120....................................
3) ........................................................................................................................................... อายุ..........................ปี
อยู่บ้านเลขที่........................................................................................................................ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์............................................................
คนใดคนหนึ่่�งเพีียงผู้้�เดีียวเป็็นผู้้�แทนของข้้าพเจ้้าเพื่่�อเข้้าประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนแทนข้้าพเจ้้าในการประชุุมสามััญ
ผู้้� ถืื อ หุ้้� น ประจำำ�ปีี 2565 ผ่่ า นระบบอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ ในวัั น ที่่� 7   เมษายน   2565   เวลา 10.00 น. โดยมีี
บริิษัท ดิ
ั จิิ ทัิ ล 
ั แอคเซส แพลตฟอร์์ม จำำ�กัดั (บริิษัทย่
ั อ่ ยของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย) เป็็นผู้้ใ� ห้้บริิการด้้านระบบจััดการประชุุม
DAP e-Shareholder Meeting ถ่่ายทอดจากห้้องออพติิคแกลเลอรี่ข�่ อง บริิษัท อุ
ั ตุ สาหกรรมแว่่นตาไทย จำำ�กัดั  หรืือ TOC (บริิษัทย่
ั อ่ ย)
หรืือที่่�จะพึึงเลื่่�อนไปในวััน เวลา สถานที่่�หรืือวิิธีีการเข้้าประชุุมอื่่�นด้้วย
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(4) ข้้าพเจ้้าขอมอบฉัันทะให้้ผู้้�รัับมอบฉัันทะออกเสีียงลงคะแนนแทนข้้าพเจ้้าในการประชุุมครั้้�งนี้้�ดัังนี้้�
วาระที่ 1

เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564           
		 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 เห็นด้วย
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 
		 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				 เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2564 และวันกำ�หนด
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)
		 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ี้
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 เห็นด้วย
วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี 2565
		 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 เห็นด้วย
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ
		 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
				 เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
			 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ  - นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
				 เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ   - นายไพรัช เมฆอาภรณ์
				 เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ   - นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ  - นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม
				 เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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วาระที่ 7

เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสประจำ�ปี 2565
		 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				 เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
		 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				 เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสีียงของผู้้รั� บั มอบฉัันทะในวาระใดที่่ไ� ม่่เป็็นไปตามที่่ร� ะบุุไว้้ในหนัังสืือมอบฉัันทะนี้้�ให้้ถืือว่่าการลงคะแนนเสีียง
นั้้�นไม่่ถููกต้้องและไม่่ใช่่เป็็นการลงคะแนนเสีียงของข้้าพเจ้้าในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�น
(6) ในกรณีีที่่ข้้� าพเจ้้าไม่่ได้้ระบุุความประสงค์์ในการออกเสีียงลงคะแนนในวาระใดไว้้หรืือระบุุไว้้ไม่่ชัดั เจนหรืือในกรณีีที่่ที่� ป่� ระชุุม
มีีการพิิจารณาหรืือลงมติิในเรื่่�องใดนอกเหนืือจากเรื่่�องที่่�ระบุุไว้้ข้้างต้้น  รวมถึึงกรณีีที่่�มีีการแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงหรืือเพิ่่�มเติิม
ข้้อเท็็จจริิงประการใด ให้้ผู้้�รัับมอบฉัันทะมีีสิิทธิิพิิจารณาและลงมติิแทนข้้าพเจ้้าได้้ทุุกประการตามที่่�เห็็นสมควร กิิจการใดที่่�
ผู้้�รัับมอบฉัันทะได้้กระทํําไปในการประชุุม  เว้้นแต่่กรณีีที่่�ผู้้�รัับมอบฉัันทะไม่่ออกเสีียงตามที่่�ข้้าพเจ้้าระบุุในหนัังสืือมอบฉัันทะ
ให้้ถืือเสมืือนว่่าข้้าพเจ้้าได้้กระทํําเองทุุกประการ
ลงชื่อ ………………................……………………………ผู้มอบฉันทะ
(….....................................………………………………………)
ลงชื่อ ………………................……………………………ผู้มอบฉันทะ
(….....................................………………………………………)
ลงชื่อ ………………................……………………………ผู้มอบฉันทะ
(….....................................………………………………………)
ลงชื่อ ………………................……………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(….....................................………………………………………)
ลงชื่อ ………………................……………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(….....................................………………………………………)
ลงชื่อ ………………................……………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(….....................................………………………………………)

หมายเหตุุ
1. ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มอบฉัันทะจะต้้องมอบฉัันทะให้้ผู้้�รัับมอบฉัันทะเพีียงรายเดีียวเป็็นผู้้�เข้้าประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนไม่่สามารถ
แบ่่งแยกจํํานวนหุ้้�นให้้ผู้้�รัับมอบฉัันทะหลายคนเพื่่�อแยกการลงคะแนนเสีียงได้้
2. วาระเลืือกตั้้�งกรรมการสามารถเลืือกตั้้�งกรรมการทั้้�งชุุดหรืือเลืือกตั้้�งกรรมการเป็็นรายบุุคคล
3. ในกรณีีที่่�มีีวาระที่่�จะพิิจารณาในการประชุุมมากกว่่าวาระที่่�ระบุุไว้้ข้้างต้้น ผู้้�มอบฉัันทะสามารถระบุุเพิ่่�มเติิมได้้ใน
ใบประจํําต่่อแบบหนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ในการประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี  2565 ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ในวัันที่่� 7 เมษายน  2565  เวลา 10.00 น.  เป็็นต้้นไป
โดยมีี บริิษััท ดิิจิิทััล แอคเซส แพลตฟอร์์ม จำำ�กััด (บริิษััทย่่อยของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย)
เป็็นผู้้�ให้้บริิการด้้านระบบจััดการประชุุม DAP e-Shareholder Meeting
ถ่่ายทอดจากห้้องออพติิคแกลเลอรี่่�ของบริิษััท อุุตสาหกรรมแว่่นตาไทย จำำ�กััด หรืือ TOC (บริิษััทย่่อย)
 วาระที่.................เรื่อง............................................................................................................................................................
			
			

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 เห็นด้วย
 วาระที่.................เรื่อง............................................................................................................................................................
			

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

			

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 เห็นด้วย
 วาระที่.................เรื่อง............................................................................................................................................................
			

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

			

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 เห็นด้วย
 วาระที่.................เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำ�แหน่งตามวาระ (ต่อ)
			  ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 เห็นด้วย
			  ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 เห็นด้วย
			  ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 เห็นด้วย
			  ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 เห็นด้วย
			  ชื่อกรรมการ ………………………………………………………………
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 เห็นด้วย

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
นายบรรจง จิิตต์์แจ้้ง

• กรรมการอิิสระ
• ประธานกรรมการกลยุุทธ์์ธุุรกิิจ
• กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
อายุุ :
วัันที่�ไ่ ด้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ :
จำำ�นวนปีีที่�ดำ่ ำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท :
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นบริิษัทั (%) ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2564 :
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวกัับกรรมการและผู้้�บริิหาร :

73
8 เมษายน 2551
13
ไม่่มีี
ไม่่มีี

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :
• ปริิญญาโท วิิศวกรรมศาสตร์์เครื่่�องกล University of Akron, U.S.A.
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์เครื่่�องกล (เกีียรติินิิยมอัันดัับสอง) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ และการพััฒนาด้้านการจััดการ :
• DLCP: Director Leadership Certification Program รุ่่�น 0/2021
• BMD: Boards that Make a Difference รุ่่�น 7/2018
• SBM: Strategic Board Master Class รุ่่�น 1/2017
• BFI: Boardroom Success through Financing and Investment รุ่่�น 1/2017
• DCPU: Director Certification Program Update รุ่่�น 1/2014
• ACEP: Anti-Corruption for Executive Program รุ่่�น 3/2012
• EDC: The Executive Director Course รุ่่�น 1/2012
• RCC: Role of the Compensation Committee รุ่่�น 7/2008
• DCP Refresher Course 5/2007
• CDC: Charter Director Class รุ่่�น 1/2007
• DCP: Director Certification Program รุ่่�น 7/2001 (สมาชิิกผู้้ทร
� งคุุณวุุฒิิอาวุุโส)
นอกจากนี้้� ได้้ร่่วมกัับคณะวิิทยากรของ Thai IOD เป็็นวิิทยากรบรรยายในหลัักสููตรดัังนี้้�
• 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”
การพััฒนาด้้านการจััดการ :
• Inchcape Management Program at Euro-Asia Center, INSEAD, Fontainebleau, France
• สััมมนา Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director:
Experiences from Fraud Cases 2020, จััดโดย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (กลต.)
ร่่วมกัับสถาบัันส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

ประวััติิการทำำ�งาน :
2558-ปััจจุุบััน
2551-ปััจจุุบััน

2538 -2547

2532- 2537
2524-2532
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม:
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวโยงกัับธุุรกิิจบริิษััท:
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นๆ :
• บริิษััท ล่ำำ��สููง (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
• บริิษััท ทีีพีีบีีไอ จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
กรรมการอิิสระ
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นๆ :
• สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ
• สมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย
ที่่�ปรึึกษา
ข้้อพิิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีี ที่่�ผ่่านมา :
การเข้า้ ร่่วมประชุุมในรอบปีี 2564
• การประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2564
• การประชุุมวิิสามััญผู้้�ถือื หุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2564
• การประชุุมคณะกรรมการกลยุุทธ์์ธุุรกิิจ
• การประชุุมคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
• การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท

บมจ. ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป
ประธานกรรมการกลยุุทธ์์ธุุรกิิจ  
บมจ.ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป
กรรมการอิิสระ
กรรมการกลยุุทธ์์ธุุรกิิจ 
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
บริิษััท มาลีีสามพราน จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่  
สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
รองประธานกลุ่่�มอุุตสาหกรรมอาหาร  
สมาคมจััดการธุุรกิิจแห่่งประเทศไทย (TMA)
กรรมการอำำ�นวยการ  
บริิษััท อิินช์์เคปแมนููแฟคเจอริ่่�ง จำำ�กััด
กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท โฟร์์โมสต์์อาหารนม (กรุุงเทพฯ) จำำ�กััด
ผู้้�จััดการฝ่่ายปฏิิบััติิการ  
ไม่่มีี 
ไม่่มีี
มีี

มีี

ไม่่มีี
1/1 ครั้้�ง
1/1 ครั้้�ง
4/4 ครั้้�ง
4/4 ครั้้�ง
6/6 ครั้้�ง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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รศ. ดร. วิิชา จิิวาลััย

• กรรมการอิิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
อายุุ :
วัันที่�ไ่ ด้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ :
จำำ�นวนปีีที่�ดำ่ ำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท :
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นบริิษัทั (%) ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2564 :
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวกัับกรรมการและผู้้�บริิหาร :

77
20 กุุมภาพัันธ์์ 2547
17
ไม่่มีี
ไม่่มีี

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :
• Ph.D. Geodetic Science, The Ohio State University, U.S.A.
• M.S. Geodetic Science, The Ohio State University, U.S.A.
• M.S. Engineering, ITC, The Netherlands
• วศบ. (โยธา) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ และการพััฒนาด้้านการจััดการ :
• CDC: Charter Director Class รุ่่�น 1/2007
• ACP: Audit Committee Program รุ่่�น 11/2006
• DAP: Director Accreditation Program รุ่่�น 8/2004
• RCP: Role of Chairman Program รุ่่�น 2000
• DCP: Director Certification Program รุ่่�น 14
การพััฒนาด้้านการจััดการ :
• การประชุุมร่่วมกัับคณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทจดทะเบีียน จััดโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.), 2564
• สััมมนา Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director:
Experiences from Fraud Cases 2020, จััดโดย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (กลต.)
ร่่วมกัับสถาบัันส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
ประวััติิการทำำ�งาน :
2558-ปััจจุุบััน   
2547-ปััจจุุบััน
2555-2556  
2543-2548  
2537-2538
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

บมจ. ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
บมจ. ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป
กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
The ASEAN Federation of Land Surveying and Geomatic
อดีีตนายกสมาพัันธ์์  
สำำ�นัักงานพััฒนาเทคโนโลยีีอวกาศและภููมิิสารสนเทศ
(องค์์การมหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริิหาร  
กรรมการคณะอนุุกรรมการนโยบายที่่�อยู่่�อาศััยแห่่งชาติิ
กรรมการ

2536-2541
2529
2528-2532
2522-2528
2509-2522
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม:
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวโยงกัับธุุรกิิจบริิษััท:
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นๆ:
• บริิษััท เอส ทีี พีี แอนด์์ ไอ จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
• บริิษััท ทีี เอ็็น ดีี ทีี จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นๆ:
• บริิษััท สลิิลธารา จำำ�กััด
ประธานกรรมการ
• บริิษััท เวิิลด์์รีีสอร์์ท จำำ�กััด
กรรมการ
• การสำำ�รวจและการแผนที่่�แห่่งประเทศไทย
นายกสมาคม
• วิิศวกรรมสถานแห่่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถััมภ์์
กรรมการวิิชาการวิิศวกรรมโยธา
ข้้อพิิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีี ที่่�ผ่่านมา:
การเข้้าร่่วมประชุุมในรอบปีี 2564
• การประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2564
• การประชุุมวิิสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี
• การประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ
• การประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี
ภายนอก โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการและผู้้�ตรวจสอบภายในเข้้าร่่วม
• การประชุุมคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
• การประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั

นายกสมาคมอาคารชุุดไทย
ประธาน
Ghajamadha University, Indonesia
ภายใต้้โครงการ The MUCIA - World Bank Project
Visiting Professor
รองผู้้�ว่่าราชการกรุุงเทพมหานคร
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ ภาควิิชาวิิศวกรรมสำำ�รวจ   
รองศาสตราจารย์์ และหััวหน้้าภาควิิชาวิิศวกรรมสำำ�รวจ
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ ภาควิิชาวิิศวกรรมสำำ�รวจ   
อาจารย์์ประจำำ�คณะวิิศวกรรมศาสตร์์    
ไม่่มีี 
ไม่่มีี
มีี

มีี

ไม่่มีี
1/1 ครั้้�ง
0/1 ครั้้�ง
4/4 ครั้้�ง
1/1 ครั้้�ง
4/4 ครั้้�ง
6/6 ครั้้�ง
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริิษััท กำำ�หนดคุุณสมบััติิของ “กรรมการอิิสระ” ให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) เรื่่�องคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ ดัังนี้้�
1) ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 0.5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม 
หรืือบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้�ให้้นัับหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย
2) ไม่่เป็็นหรืือไม่่เคยเป็็นกรรมการที่่มี� ีส่่วนร่่วมในการบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่ป� รึึกษาที่่ไ� ด้้เงิินเดืือนประจำำ� หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ  บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม  เว้้นแต่่ได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนการได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็น
กรรมการบริิษััท ทั้้�งนี้้� ลัักษณะต้้องห้้ามดัังกล่่าว ไม่่รวมถึึงกรณีีที่่�กรรมการอิิสระเคยเป็็นข้้าราชการ หรืือที่่�ปรึึกษา
ของส่่วนราชการ
3) ไม่่เป็็นบุุคคลที่่มี� คี วามสััมพันั ธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมายในลัักษณะที่่เ� ป็็นญาติิสนิิท บิดิ า
มารดา คู่่�สมรส พี่่�น้้อง และบุุตร รวมถึึงคู่่�สมรสของบุุตร  ของผู้้�บริิหาร กรรมการบริิษััท  ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
ผู้้มี� ีอำำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่ไ� ด้้รัับการเสนอให้้เป็็นผู้้บ� ริิหาร กรรมการ หรืือผู้้มี� ีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั ใหญ่่ และ
บริิษััทย่่อย
4) ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ ผลประโยชน์์ หรืือส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�นใด ไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อมทั้้�งในด้้านการเงิิน
และบริิหารงาน ในลัักษณะที่่อ� าจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััยสำำ�คััญ เว้้นแต่่จะพ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี ก่่อนได้้รัับการเลืือกตั้้�งเป็็น
กรรมการบริิษััท
5) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้ส� อบบััญชีีของบริิษัทั ฯ บริิษัทย่
ั อ่ ย บริิษัทร่
ั วม หรืื
่
อนิิติบุิ คุ คลที่่อ� าจมีคี วามขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
หรืืออาจมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�นใด หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือ
บริิษัทั ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ผู้้ถื� อื หุ้น�้ รายใหญ่่ หรืือผู้้มี� ีอำำ�นาจควบคุุม เว้้นแต่่ได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า
2 ปีีก่่อนการได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท
6) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการหรืือค่่าตอบแทนอื่่�นใดเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีี
จากบริิษัทั ฯ บริิษัทย่
ั อ่ ย บริิษัทร่
ั วม หรืื
่
อนิิติบุิ คุ คลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง ทางผลประโยชน์์ หรืืออาจมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
อื่่น� ใด หรืือผู้้มี� ีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั ฯ  บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่
ั อ่ ย บริิษัทร่
ั วม หรืื
่
อบริิษัทั ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ผู้้ถื� อื หุ้น�้ รายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม  เว้้นแต่่ได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนการได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็น
กรรมการบริิษััท
7) ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเป็็นตััวแทนของกรรมการบริิษััทฯ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็น
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท ซึ่่�งอาจได้้รัับแต่่งตั้้�งขึ้้�นเป็็นตััวแทนเพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์ของกรรมการ
ของบริิษััทฯ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
8) ไม่่ประกอบกิิจการที่่มี� สี ภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่มี� ีนััยสำำ�คัญ
ั กัับกิิจการของบริิษัทั ฯ หรืือเป็็นกรรมการ
ที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�รัับเงิินเดืือนประจำำ� หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�
มีีสิิทธิอิ อกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษัทอื่
ั น่� ซึ่่ง� ประกอบกิิจการที่่มี� สี ภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่มี� ีนััยสำำ�คัญ
ั กัับ
กิิจการของบริิษััทฯ
9) ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็น หรืือรายงานผลการปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััทได้้โดยอิิสระ
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564, วิธีการถามคำ�ถามระหว่างการประชุม
และวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
ตามประกาศของกรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุขได้้ประกาศให้้โรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 เป็็นโรคติิดต่่ออัันตราย
บริิษััทฯ มีีความห่่วงใยด้้านความปลอดภััยและสุุขอนามััยของผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทุุกท่่าน จึึงขอแจ้้งให้้ทราบถึึงแนวทางปฏิิบััติิดัังนี้้�
1. ลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ดัังรายละเอีียดและขั้้�นตอนตามที่่จ� ะแจ้้งต่่อไป หรืือ
2. มอบฉัันทะให้้แก่่บุคุ คลธรรมดาอื่่น� เพื่่อ� เข้้าประชุุมแทนท่่าน พร้้อมแนบเอกสารการมอบฉัันทะ และลงทะเบีียนผ่่าน
ระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์  ดัังรายละเอีียดและขั้้�นตอนตามที่่จ� ะแจ้้งต่่อไป หรืือ
3. มอบฉัันทะให้้แก่่กรรมการอิิสระของบริิษัทั ฯ โดยส่่งเอกสารต่่างๆ มาที่่� “สำำ�นัักเลขานุุการบริิษััท”
เลขที่่� 15/5 หมู่่� 6 ถนนบางบััวทอง-สุุพรรณบุุรีี ตำ�ำ บลละหาร อำำ�เภอบางบััวทอง นนทบุุรีี 11110
หรืือ ทาง E-mail: companysecretary@thaiopticalgroup.com
วิิธีีการลงทะเบีียนและการเข้้าร่่วมประชุุมผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
1
เตรีียมพร้้อมก่่อนใช้้งานระบบการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (DAP e-Shareholder Meeting)
• เตรีียมอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�มีีกล้้องถ่่ายรููป เพื่่�อใช้้ลงทะเบีียนการเข้้าประชุุม

• สามารถเข้้าสู่่�ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่่าน Web Browser

• เอกสารที่่ต้้� องใช้้สำำ�หรัับการลงทะเบีียน

• ช่่องทางการลงทะเบีียนเข้้าประชุุมสำ�หรั
ำ ับผู้้�ถือื หุ้้�น
1 ลงทะเบีียนด้้วยตนเองผ่่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

2

QR CODE
สำำ�หรัับลงทะเบีียน
เพื่่�อเข้้าร่่วมประชุุม

ลงทะเบีียนโดยส่่งเอกสารไปยัังบริิษััท*
ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่งเอกสารยืืนยัันตััวตน ไปยัังบริิษััทจดทะเบีียนเพื่่�อลงทะเบีียนเข้้าประชุุม ตามที่่�ระบุุในหนัังสืือเชิิญ
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
เจ้้าหน้้าที่่บ� ริิษัทจ
ั ดทะเบีียน ตรวจสอบข้้อมููล และลงทะเบีียนให้้กัับผู้้ถื� อื หุ้้น� โดยระบบจะแจ้้งผลการลงทะเบีียน
พร้้อม username ในการเข้้าประชุุมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นต่่อไป

		 * กรุุณาศึึกษารายละเอีียดการลงทะเบีียน อาทิิ เอกสาร / ช่่องทางการนำำ�ส่่งเอกสาร ตามที่่ร� ะบุุในหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้�น้
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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		 กรณีีมอบฉัันทะ
สำำ�หรัับผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�ไม่่สะดวกเข้้าร่่วมประชุุม สามารถมอบฉัันทะได้้ 
กรุุณาศึึกษารายละเอีียดการมอบฉัันทะ ได้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
2.	ขั้้�นตอนการลงทะเบีียนผ่่านระบบ (e-Registration)
เข้้าสู่่�ระบบเพื่่�อลงทะเบีียนได้้จากลิิงค์์การลงทะเบีียนที่่�แจ้้งในหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
1 กดเลืือก “ลงทะเบีียนใหม่่”
2 ผู้้�ถืือหุ้้�นยอมรัับข้้อตกลงและเงื่่�อนไขการเข้้าประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำำ�
เครื่่�องหมาย ☑ และกดปุ่่�ม “ตกลง”
2.1
เข้้าประชุุมด้้วยตนเอง – บุุคคลธรรมดา ถืือบััตรประจำำ�ตัวั ประชาชน
ขั้้�นตอนที่่� 1 เลืือกรููปแบบการลงทะเบีียน
ขั้้�นตอนที่่� 2 ระบุุประเภทผู้้�ถืือหุ้้�น
ขั้้�นตอนที่่� 3 กรอกข้้อมููลผู้้�ถืือหุ้้�น

ขั้้�นตอนที่่� 4 กรอกรหััสผ่่านแบบครั้้�งเดีียว (OTP)

ขั้้�นตอนที่่� 5 ถ่่ายภาพตนเอง

ขั้้�นตอนที่่� 6 ตรวจสอบข้้อมููลการลงทะเบีียน
และข้้อมููลการถืือหลัักทรััพย์์
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2.2
เข้้าประชุุมด้้วยตนเอง – บุุคคลต่่างประเทศ / บุุคคลที่่�ไม่่มีีบััตรประชาชน หรืือ นิิติบุิ ุคคล
ขั้้�นตอนที่่� 1 เลืือกรููปแบบการลงทะเบีียน
ขั้้�นตอนที่่� 2 ระบุุประเภทผู้้�ถืือหุ้้�น
ขั้้�นตอนที่่� 3 กรอกข้้อมููลส่่วนบุุคคล

ขั้้�นตอนที่่� 4 กรอกรหััสผ่่านแบบครั้้�งเดีียว (OTP)

ขั้้�นตอนที่่� 5 ถ่่ายภาพตนเอง / แนบเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ขั้้�นตอนที่่� 6 ตรวจสอบข้้อมููลการลงทะเบีียน
และข้้อมููลการถืือหลัักทรััพย์์

ผู้้�ถืือหุ้้�นโปรดรัักษา Username (รหััสผู้้�ใช้้) และ Password (รหััสผ่่าน) ให้้เป็็นความลัับ ไม่่ควรเปิิดเผยให้้ผู้้อื่� ่�นรัับทราบ  

2.3
มอบฉัันทะ – แบบ ก  (ผู้้รั� ับมอบทั่่�วไป)
ขั้้�นตอนที่่� 1 เลืือกรููปแบบการลงทะเบีียน
ขั้้�นตอนที่่� 2 ระบุุประเภทการมอบฉัันทะ

ขั้้�นตอนที่่� 3 กรอกข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�มอบฉัันทะ
และกรอกรหััสผ่่านแบบครั้้�งเดีียว (OTP)

ขั้้�นตอนที่่� 4 กรอกข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�รัับมอบฉัันทะ

ขั้้�นตอนที่่� 5 ตรวจสอบข้้อมููลการลงทะเบีียนและข้้อมููล
การถืือหลัักทรััพย์์
ระบบจะส่่งอีีเมลพร้้อมรหััสผ่่าน (Initial Password) ไปยัังอีีเมลของผู้้รั� ับมอบฉัันทะ
เมื่่�อผู้้รั� ับมอบฉัันทะเข้้าสู่่�ระบบจะต้้องทำำ�การเปลี่่�ยนรหััสผ่่าน และเข้้าสู่่�ระบบการประชุุมอีีกครั้้�ง
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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2.4
มอบฉัันทะ – แบบ ข (กรรมการอิิสระ)
ขั้้�นตอนที่่� 1 เลืือกรููปแบบการลงทะเบีียน
ขั้้�นตอนที่่� 2 ระบุุประเภทการมอบฉัันทะ
ขั้้�นตอนที่่� 3 กรอกข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�มอบฉัันทะ
และกรอกรหััสผ่่านแบบครั้้�งเดีียว (OTP)
ขั้้�นตอนที่่� 4 ระบุุชื่่�อกรรมการอิิสระ
ขั้้�นตอนที่่� 5 ลงคะแนนเสีียงล่่วงหน้้า

ขั้้�นตอนที่่� 6 ตรวจสอบข้้อมููลการลงทะเบีียน
และข้้อมููลการถืือหลัักทรััพย์์
ระบบจะส่่งอีีเมลแจ้้งผลการลงทะเบีียนมอบฉัันทะไปยัังอีีเมลของผู้้�ถือื หุ้้�น เพื่่�อยืืนยัันการลงทะเบีียนมอบฉัันทะเรีียบร้้อยแล้้ว 
ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้�น้ จะไม่่ได้้รัับรหััสผ่่าน เพราะถืือว่่ามีกี ารมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระและลงคะแนนล่่วงหน้้าในระบบเรีียบร้้อยแล้้ว

3.	ขั้้�นตอนการเข้้าร่่วมประชุุม
ขั้้�นตอนที่่� 1 https://portal.eservice.set.or.th ผู้้�ถืือหุ้้�นเข้้าสู่่�ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
เพื่่�อเข้้าร่่วมการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ตามวัันและเวลาประชุุมที่่�บริิษััทกำำ�หนด สามารถกดลิิงก์์
เข้้าร่่วมประชุุมได้้จากอีีเมลที่่�ได้้รัับจากระบบ
ขั้้�นตอนที่่� 2 กรอก ชื่่�อผู้้�ใช้้งาน (Username) ได้้แก่่ อีีเมลที่่�ได้้ลงทะเบีียนไว้้ และรหััสผ่่าน (Password)
ขั้้�นตอนที่่� 3 1. ค้้นหารายการประชุุม โดยสามารถค้้นหาจาก ชื่่�อบริิษัท 
ั / ประเภทการประชุุม เป็็นต้้น
2. กดเลืือกรายการประชุุมที่่�ต้้องการเข้้าร่่วมประชุุม โดยกดที่่ชื่� ่�อรายการประชุุม
ขั้้�นตอนที่่� 4 ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถดููข้้อมููลได้้จากแถบเมนูู
1. ข้้อมููลการประชุุม
2. วาระการประชุุม
3. รายการคำำ�ถาม (เฉพาะคำำ�ถามที่่ต� นเองถาม)
4. สรุุปผลการลงคะแนนเสีียง (หลัังจากประกาศผลคะแนนให้้ที่่�ประชุุมทราบเรีียบร้้อยแล้้ว)
• เข้้าร่่วมการประชุุมโดยการกดปุ่่�ม “เข้้าร่่วมประชุุม”
• ผู้้ถื� อื หุ้้น� ยอมรัับข้้อตกลงและเงื่อ่� นไขการเข้้าประชุุมผู้้ถื� อื หุ้น้� ผ่่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยทำำ�เครื่่�องหมาย ☑ และกดปุ่่�ม “เข้้าร่่วมประชุุม”
• ยืืนยัันรายชื่่�อและจำำ�นวนเสีียงที่่�ประชุุม 
• กรอกรหััสผ่่านแบบครั้้�งเดีียว (OTP)
คำำ�อธิิบาย
1. หน้้าจอรัับชมการประชุุม : ระบบจะรวมหน้้าจอของโปรแกรมการประชุุม WebEx เข้้าไว้้ด้้วยกััน
2. สััญลัักษณ์์ดาว และแทบสีีเหลืือง จะแสดงว่่าขณะนี้้�การประชุุมกำำ�ลัังอยู่่�ในวาระใด
3. ฟัังก์์ชั่่�นลงคะแนนเสีียง จะสามารถลงคะแนนเสีียงได้้ในเวลาที่่�บริิษัทกำ
ั ำ�หนดเท่่านั้้�น
4. ฟัังก์์ชั่่�นส่่งคำำ�ถาม หรืือ เข้้าคิิวถามคำำ�ถาม สามารถเข้้าคิิวได้้ในวาระปััจจุุบััน หรืือ เข้้าคิิวหรืือส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าได้้
5. รายการคำำ�ถามของผู้้�ถืือหุ้้�น (ตนเอง) ที่่�ได้้เข้้าคิิวหรืือส่่งคำำ�ถามสำำ�หรัับการประชุุมครั้้�งนี้้�
6. สรุุปผลการลงคะแนนเสีียงในแต่่ละวาระ ซึ่่�งจะดููได้้หลัังจากที่่�บริิษััทสรุุปผลคะแนนในวาระนั้้�นๆ แล้้วเท่่านั้้�น
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4.

การใช้้งานฟัังก์์ชั่่�นคำำ�ถาม (e-Question) และฟัังก์์ชั่่�นลงคะแนนเสีียง (e-Voting)

หลัังปิิดการลงคะแนนเสีียงในแต่่ละวาระ และบริิษััทได้้ประกาศผลคะแนนเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว 
ผู้้�ถืือหุ้�น้ สามารถกดดููผลคะแนนของแต่่ละวาระได้้ด้้วยตนเอง โดยการกดไอคอน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

55

5.

การตั้้�งค่่ารหััสผ่่านใหม่่

ผู้้�ถืือหุ้�น้ สามารถศึึกษาขั้้�นตอนและวิิธีีการใช้้งานระบบ ได้้ที่่� https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting
หรืือสแกน QR Code ตามด้้านล่่างนี้้�

ช่่องทางการติิดต่่อสอบถาม
1. ทางไปรษณีีย์์: “สำำ�นัักเลขานุุการบริิษััท” เลขที่่� 15/5 หมู่่� 6 ถนนบางบััวทอง-สุุพรรณบุุรีี ตำ�ำ บลละหาร 
อำำ�เภอบางบััวทอง นนทบุุรีี 11110
2. อีีเมล: companysecretary@thaiopticalgroup.com
3. Line ID: comsectog
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

หนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น.
ถ่ายทอดจากห้องออพติคแกลเลอรี่ บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำ�กัด หรือ TOC (บริษัทย่อย)
เขีียนที่่� .....................................................................................
วัันที่่� ................ เดืือน .................................. พ.ศ. ..................
(1) ข้้าพเจ้้า ............................................................................................................ สััญชาติิ ........................................................
เลขที่่บั� ัตรประจำำ�ตััวประชาชน ............................................................................... วััน/เดืือน/ปีีเกิิด ...........................................
อยู่่�บ้้านเลขที่่� ..................................... ถนน ........................................................... ตำำ�บล/แขวง ................................................
อำำ�เภอ ............................................... จัังหวััด ....................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ..............................................
เบอร์์โทรศััพท์์มืือถือื (ใช้้ในการรัับหมายเลข OTP ในการลงทะเบีียนและการ log-in) ...............................................................
e-Mail (ใช้้ในการรัับ username และ password) ....................................................................................................................
(2) เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของ บริิษัท 
ั ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
โดยถือื หุ้้�นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�นรวม ..................................... หุ้้�น และออกเสีียงลงคะแนนได้้เท่่ากัับ ..................................... เสีียง ดัังนี้้�
  หุ้้�นสามััญ ........................................................... หุ้้�น ออกเสีียงลงคะแนนได้้เท่่ากัับ ............................................. เสีียง
  หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิ ....................................................... หุ้้�น ออกเสีียงลงคะแนนได้้เท่่ากัับ ............................................. เสีียง
(3) มีีความประสงค์์เข้้าร่่วมการประชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้้น� ประจำำ�ปีี 2565 (ครั้้ง� ที่่� 19/2565) ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์  ในวัันและเวลา
และวิิธีีการตาม ที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุม  โดยข้้าพเจ้้าได้้อ่่านและตกลงผููกพัันตามข้้อตกลงและเงื่่�อนไขการใช้้บริิการ 
DAP e-Shareholder Meeting ตามเอกสารที่่�แนบมาด้้วย

ลงชื่่�อ ........................................................... ผู้้�ถือื หุ้้�น/ผู้้�รัับมอบฉัันทะ
(...........................................................)
หมายเหตุุ
(1) กรุุณาแนบสำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััวประชาชนของผู้้�ถืือหุ้้�น และ/หรืือ ผู้้�รัับมอบฉัันทะ พร้้อมลงลายมืือชื่่�อรัับรอง
(2) กรณีีบััตรประจำำ�ตััวประชาชนเป็็นแบบตลอดชีีพ จะต้้องแนบสำำ�เนาทะเบีียนบ้้านประกอบพร้้อมลงลายมืือชื่่�อรัับรอง
(3) กรณีีผู้้�ถืือหุ้�น้ ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ให้้บิิดาและมารดาร่่วมลงนามด้้วย โดยแนบสำำ�เนาบััตรประชาชนผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อม
สำำ�เนาทะเบีียนบ้้านที่่�แสดงชื่่�อ บิิดามารดา และแนบสำำ�เนาบััตรประชาชนบิิดามารดา พร้้อมลงลายมืือชื่่�อรัับรอง
(4) กรณีีมีีข้้อสงสััยหรืือมีีเหตุุขััดข้้องประการใด สามารถติิดต่่อสอบถามได้้ตามช่่องทางดัังต่่อไปนี้้�
• E-mail:
CompanySecretary@thaiopticalgroup.com  
• Line ID:
comsectog
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ DAP e-Shareholder Meeting
(สำ�หรับการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น)
ผู้้ถื� อื หุ้น�้ ที่่ป� ระสงค์์จะลงทะเบีียนเพื่่อ� เข้้าประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ที่่ผู้� จั�้ ดั ประชุุมได้้จััดขึ้้น� ผ่่านระบบ DAP e- Shareholder Meeting ตกลงและ
ยิินยอมที่่จ� ะปฏิิบัติั ติ ามข้้อตกลงและเงื่อ�่ นไขในการเข้้าประชุุมผู้้ถื� อื หุ้น�้ ผ่่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดัังต่่อไปนี้้ทุ� กุ ประการ
1. คำำ�นิิยาม
ในข้้อตกลงและเงื่่�อนไขในการเข้้าประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ฉบัับนี้้� ให้้ใช้้คำำ�นิิยามที่่�ได้้ระบุุ
ดัังต่่อไปนี้้�
“ผู้้�จััดประชุุม” หมายถึึง บริิษััทมหาชนจากััดที่่�จััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
“ผู้้�ถืือหุ้้�น” หมายถึึง ผู้้�ถืือหุ้้�น ที่่�มีีสิิทธิิเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และให้้หมายความรวมถึึงผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบฉัันทะจากผู้้�ถืือหุ้้�นตาม
หนัังสืือมอบฉัันทะ
“ผู้้�ให้้บริิการ” หมายถึึง บริิษัท ดิ
ั ิจิิทััล แอคเซส แพลตฟอร์์ม จำำ�กััด
“ระบบ DAP e-Shareholder Meeting” หมายถึึง ระบบควบคุุมการประชุุมโดยใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ผู้้�จััดประชุุมขอใช้้
บริิการจากผู้้�ให้้บริิการเพื่่�อเป็็นช่่องทางเพิ่่�มเติิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้
2. ผู้้ถื� อื หุ้้น� รัับทราบและตกลงว่่า ผู้้ถื� อื หุ้้น� มีีหน้้าที่่ใ� นการจััดหาเครื่่อ� งมืือ และ/หรืืออุุปกรณ์์ใด ๆ ตลอดจนระบบเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต 
ตามเงื่่�อนไขที่่�ได้้รัับแจ้้งจากผู้้�จััดประชุุม  เพื่่�อให้้สามารถเข้้าประชุุมผ่่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพและต่่อเนื่่�องด้้วยค่่าใช้้จ่่ายของผู้้�ถืือหุ้้�นเอง
3. ผู้้�ถือื หุ้้�นรัับรองและยืืนยัันว่่า ข้้อมููลที่่�นำำ�เข้้าสู่่�ระบบ DAP e-Shareholder Meeting รวมถึึงข้้อมููลอื่่�นใดที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ให้้ไว้้ และ/
หรืือจะให้้แก่่ผู้้�จััดประชุุมในภายหลัังโดยผ่่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ในการลงทะเบีียน (Register) เพื่่�อการเข้้า
ประชุุมผ่่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เป็็นข้้อมููลของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยจะไม่่มีีการใช้้นามแฝงหรืือปกปิิดชื่่�อจริิง และเป็็น
ข้้อมููลที่่�ครบถ้้วน ถููกต้้อง และเป็็นจริิงทุุกประการ
นอกจากนี้้� ในกรณีีที่่มี� กี ารใช้้เทคโนโลยีีเพื่่อ� ช่่วยพิิสููจน์ตั์ วต
ั นของผู้้ถื� อื หุ้้น� ก่่อนการอนุุมัติั ิ (Approve) ให้้เข้้าร่่วมประชุุมผ่า่ นระบบ
DAP e-Shareholder Meeting เช่่น เทคโนโลยีีตรวจสอบและจดจำำ�ใบหน้้า (Face Recognition) ซึ่่�งผู้้�ถืือหุ้้�นรัับรองและยืืนยััน
ว่่า ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ดำำ�เนิินการในขั้้�นตอนดัังกล่่าวด้้วยตััวของผู้้�ถืือหุ้้�นเอง มิิใช่่คู่่�แฝด หรืือบุุคคลอื่่�นใดซึ่่�งมีีรููปลัักษณ์์คล้้ายคลึึงกัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�น ในกรณีีที่่�ข้้อมููลที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ให้้ไว้้ไม่่ครบถ้้วน ไม่่ถููกต้้อง หรืือไม่่เป็็นความจริิง ผู้้�ถืือหุ้้�นตกลงและ รัับทราบว่่า ผู้้�ถืือหุ้้�นจะ
ถููกระงัับ ยกเลิิกหรืือปฏิิเสธการเข้้าใช้้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยไม่่ต้้องมีีการแจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้า
4. ผู้้�ถือื หุ้้�น รัับทราบและเข้้าใจดีีว่่า ผู้้�ถืือหุ้้�นจะได้้รัับชื่่�อผู้้�ใช้้งาน (Username) และรหััสผ่่าน (Password) เพื่่�อใช้้ในการเข้้าประชุุม 
ภายหลัังจากที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิ (Approve) จากผู้้�จััดประชุุมให้้เข้้าร่่วมประชุุมผ่่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting แล้้ว 
โดยผู้้�ถืือหุ้้�นจะต้้องเก็็บรัักษาชื่่�อผู้้�ใช้้งาน (Username) และรหััสผ่่าน (Password) ดัังกล่่าวไว้้เป็็นความลัับ ทั้้�งนี้้� การกระทำำ�การ
ใด ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นภายใต้้การเข้้าสู่่�ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ด้้วยชื่่�อผู้้�ใช้้งาน (Username) และรหััสผ่่าน (Password)
ของผู้้�ถืือหุ้้�น ให้้ถืือเป็็นการกระทำำ�ของผู้้�ถืือหุ้้�นเองและเป็็นการกระทำำ�ที่่�ถููกต้้อง สมบููรณ์์ และผููกพัันผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกประการ
ในกรณีีที่่�มีีบุุคคลอื่่�นใดนำำ�ชื่่�อผู้้�ใช้้งาน (Username) และ/หรืือรหััสผ่่าน (Password) ของผู้้�ถืือหุ้้�นไปใช้้โดยที่่�ไม่่ได้้รัับมอบหมาย
จากผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีหน้้าที่่�ต้้องแจ้้งให้้ผู้้�จััดประชุุมทราบโดยทัันทีี และผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบและตกลงว่่า ผู้้�จััดประชุุมมีีสิิทธิิที่�่จะ
ยกเลิิกชื่่�อผู้้�ใช้้งาน (Username) และ/หรืือรหััสผ่่าน (Password) ดัังกล่่าว รวมถึึงระงัับ ยกเลิิกหรืือปฏิิเสธการเข้้า ใช้้ระบบ
DAP e-Shareholder Meeting ของผู้้�ถืือหุ้้�นได้้โดยไม่่ต้้องแจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้า ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบและตกลงว่่า การ
เข้้าประชุุมผ่า่ นระบบ DAP e-Shareholder Meeting และการกระทำำ�การใด ๆ ที่่เ� กิิดขึ้้น� ภายใต้้การเข้้าสู่่�ระบบ DAP e-Shareholder
Meeting ด้้วยชื่่�อผู้้�ใช้้งาน (Username) และรหััสผ่่าน (Password) ของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เกิิดขึ้้�นก่่อนการยกเลิิกการใช้้งานชื่่�อผู้้�ใช้้งาน
(Username) และ/หรืือรหััสผ่่าน (Password) ถืือเป็็นการกระทำำ� ที่่�ถููกต้้อง สมบููรณ์์ และผููกพัันผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกประการ
5. ผู้้ถื� อื หุ้น�้ รัับทราบและตกลงว่่า ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้ถื� อื หุ้น�้ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการเข้้าร่่วมประชุุมผ่า่ นระบบ DAP e-Shareholder Meeting
นี้้� จะถููกเก็็บรวบรวม ใช้้ และ/หรืือเปิิดเผยโดยผู้้จั� ดั ประชุุม และได้้รัับการคุ้้�มครองตามนโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของ
ผู้้�จััดประชุุม โดยผู้้�ถือื หุ้้�นสามารถตรวจสอบสิิทธิิของตนได้้ที่่�นโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�จััดประชุุม
นอกจากนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบและตกลงว่่า ผู้้�ให้้บริิการซึ่่�งได้้รัับมอบหมายจากผู้้�จััดประชุุมตามสััญญาให้้บริิการ e-Services อาจ
เก็็บรวบรวม ใช้้ และ/หรืือเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่าที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎหมายใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หรืือใช้้บัังคัับกัับผู้้�ให้้บริิการ เช่่น การเก็็บข้้อมููลจราจรทางคอมพิิวเตอร์์ โดยผู้้�ถือื หุ้้�นสามารถตรวจสอบสิิทธิิของตนได้้ที่่�นโยบาย
การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�ให้้บริิการ
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

คำ�บอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
สำ�หรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
วันที่ 7 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10:00 น.
วััตถุุประสงค์์และความจำำ�เป็็นของการเก็็บรวบรวมข้้อมููลส่่วนบุุคคล
เพื่่�อเป็็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง กฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทจำำ�กััดมหาชนจำำ�กััด และกฎหมายหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ บริิษััท  ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) มีีหน้้าที่่�ต้้องจััดทำำ�ทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�น และจำำ�เป็็นจะ
ต้้องเก็็บรวบรวม ใช้้ เปิิดเผย และประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�ถืือหุ้้�น และ/หรืือ ผู้้�รัับมอบฉัันทะ เพื่่�อการประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีและการประชุุมวิิสามััญผู้้�ถือื หุ้�น้ (ถ้้ามี)ี (รวมเรีียกว่่า “การประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น”) การจััดส่่งเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การประมวลผลการออกเสีียงลงมติิ และการใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นดัังกล่่าว
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�เก็็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็็บรัักษา
ข้้อมููลของผู้้�ถือื หุ้้�น และ/หรืือ ผู้้�รัับมอบฉัันทะ ได้้แก่่ ชื่่�อ นามสกุุล สััญชาติิ หมายเลขบััตรประจำำ�ตัวั ประชาชน (หรืือ
หมายเลขหนัังสืือเดิินทาง) วัันเดืือนปีีเกิิด อายุุ ที่่�อยู่่� จำำ�นวนหุ้้�นและประเภทหุ้้�นที่่�ถืือ เลขทะเบีียนผู้้�ถืือหลัักทรััพย์์ หมายเลข
โทรศััพท์์ อีีเมล ตามที่่ท่� ่านได้้แจ้้งให้้แก่่บริิษััทฯ หรืือ บริิษััทฯ ได้้รัับจาก บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
(TSD) ในฐานะนายทะเบีียนหลัักทรััพย์์ โดยบริิษััทฯ จะเก็็บรัักษาข้้อมููลดัังกล่่าวตลอดระยะเวลาที่่�จำำ�เป็็นตามกฎหมาย เพื่่�อให้้
เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ดัังกล่่าวข้้างต้้น
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีความจำำ�เป็็นต้้องเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคลบางส่่วนข้้างต้้นให้้แก่่ผู้้�ประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคลเพื่่�อ
ประโยชน์์ในการรัับลงทะเบีียน ตรวจสอบ ประมวลผล  และรายงานผลการออกเสีียงลงมติิ กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า
กระทรวงพาณิิชย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อนำำ�ส่่งรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และข้้อมููลบััญชีีรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ เพื่่�อเผยแพร่่รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
เอกสารยืืนยัันตััวบุุคคล เช่่น สำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััวประชาชน/สำำ�เนาหนัังสืือเดิินทาง อาจปรากฏข้้อมููลอ่่อนไหว
(Sensitive Data) เช่่น หมู่่�โลหิิต  ศาสนา จึึงขอให้้ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นปกปิิดข้้อมููลอ่่อนไหวดัังกล่่าวก่่อนนำำ�ส่่งให้้แก่่บริิษััทฯ ทั้้�งนี้้�
หากท่่านมิิได้้ปกปิิดข้้อมููลอ่่อนไหวดัังกล่่าว บริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการปกปิิดข้้อมููลบนเอกสารที่่�ได้้รัับ เพื่่�อคุ้้�มครองข้้อมููลอ่่อนไหว
ของท่่าน โดยไม่่ถืือเป็็นการเก็็บรวบรวมข้้อมููลอ่่อนไหวแต่่อย่่างใด
สิิทธิขิ องเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคล
เจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคลมีีสิิทธิต่ิ า่ ง ๆ ตามพระราชบััญญััติคุ้้ิ ม� ครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 เช่่น การให้้ความยิินยอม 
การถอนความยิินยอม การขอเข้้าถึึง ขอรัับ หรืือขอแก้้ไขข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วกัับตน การคััดค้้านการเก็็บรวบรวม ใช้้ หรืือเปิิด
เผยข้้อมููลส่่วนบุุคคล การขอให้้ลบ ทำำ�ลาย หรืือระงัับการใช้้ข้้อมููลส่่วนบุุคคล เป็็นต้้น ภายใต้้หลัักเกณฑ์์หรืือวิิธีีการตามที่่ก� ฎหมาย
กำำ�หนด
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ จะเก็็บรวบรวม ใช้้ หรืือเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคล ตามที่่�จำ�ำ เป็็นเพื่่�อประโยชน์์โดยชอบด้้วยกฎหมายและ
เพื่่�อเป็็นการปฎิิบััติิตามกฎหมาย โดยคำำ�นึึงถึึงการคุ้้�มครองสิิทธิิความเป็็นส่่วนตััวและข้้อมููลส่่วนบุุคคลเป็็นสำำ�คััญ
ช่่องทางการติิดต่่อ
ทาง Email: CompanySecretary@thaiopticalgroup.com หรืือ ทางไปรษณีีย์์: สำำ�นัักเลขานุุการบริิษััท 
บริิษััท  ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) เลขที่่� 15/5 หมู่่� 6 ถนนบางบััวทอง-สุุพรรณบุุรีี ตำ�ำ บลละหาร อำำ�เภอบางบััวทอง
นนทบุุรีี 11110

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 (ครั้งที่ 19/2565) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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