
วัันพุุธที่่� 16 มิิถุุนายน 2564 เวัลา 10:00 น. เป็็นต้้นไป็ 
จััดป็ระชุุมผ่่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ของบริษััที่ ดิจิัทัี่ล แอคเซส แพุลต้ฟอร์ม จัำากััด 

ซ่�งเป็็นบริษััที่ย่่อย่ของต้ลาดหลักัที่รัพุย์่แห่งป็ระเที่ศไที่ย่ 
โดย่ท่ี่านผ้้่ถืือหุ้นสามารถืเข้าร่วัมกัารป็ระชุุมได้ผ่่านที่างระบบอิเล็กัที่รอนิกัส์เท่ี่านั�น 

ถ่ืาย่ที่อดจัากัห้องออพุติ้กัแกัลเลอร่� บริษััที่ อุต้สาหกัรรมแว่ันต้าไที่ย่ จัำากััด หรือ TOC 
ตั้�งอย่้่ท่ี่� 61/9 หม่้ท่ี่� 5 ถืนนบางบัวัที่อง-สุพุรรณบุร่ ต้ำาบลละหาร อำาเภอบางบัวัที่อง จัังหวััดนนที่บุร่ 11110

หนัังสืือเชิิญประชิุมวิิสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ครั�งที่่� 1/2564 ผู้่านัระบบอิเล็็กที่รอนัิกสื ์
บริิษััท ไทยออพติิคอล กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน)
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วัันท่ี่� 17 พฤษภาคม 2564

เรื�อง ขอเชิิญประชุิมวิัสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ครั�งท่ี่� 1/2564 ผู่้านระบบอิเล็็กที่รอนิกส์

เร่ยน ท่ี่านผู้้�ถืือหุุ้�นของบริษัที่ ไที่ยออพติิคอล็ กรุ�ป จำำากัด (มหุ้าชิน)

สิ�งที่่�แนบมาด�วัย 1. สำาเนารายงานการประชุิมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ครั�งท่ี่� 18/2564
2. สารสนเที่ศการรับซืื้�อแล็ะรับโอนกิจำการทัี่�งหุ้มด (Entire business Transfer) จำากบริษัที่ 

โพล่็ ซัื้น จำำากัด (“PLS”) มายังบริษัที่ ไที่ยออพติิคอล็ กรุ�ป จำำากัด (มหุ้าชิน) (“TOG”)
3. หุ้นังสือแจำ�งมติิท่ี่�ประชุิมคณะกรรมการบริหุ้ารของบริษัที่ ไที่ยออพติิคอล็ กรุ�ป จำำากัด (มหุ้าชิน) 

เรื�องการกำาหุ้นดม้ล็ค่าการรับโอนกิจำการทัี่�งหุ้มดของ บริษัที่ โพล่็ ซัื้น จำำากัด
4. รายนามผู้้�สอบบัญช่ิเพื�อที่ำางบการเงิน (ณ วัันเลิ็กบริษัที่) แล็ะค่าติอบแที่น
5. ข�อบังคับบริษัที่ฯ ในส่วันท่ี่�เก่�ยวัข�องกับการประชุิมผู้้�ถืือหุุ้�น 
6. เอกสารแล็ะหุ้ลั็กฐานท่ี่�ผู้้�เข�าร่วัมประชุิมจำะติ�องใชิ�ในการล็งที่ะเบ่ยน 
7. หุ้นังสือมอบฉัันที่ะแบบ ข. 
8. รายล็ะเอ่ยดแล็ะคุณสมบัติิของกรรมการอิสระท่ี่�เสนอใหุ้�เป็นผู้้�รับมอบฉัันที่ะของผู้้�ถืือหุุ้�น
9. วิัธ่ีการแล็ะรายล็ะเอ่ยดการล็งที่ะเบ่ยนเข�าร่วัมการประชุิมผู่้านระบบอิเล็็กที่รอนิกส์

ด�วัยคณะกรรมการบริษัที่ ไที่ยออพติิคอล็ กรุ�ป จำำากัด (มหุ้าชิน) ได�ม่มติิเมื�อวัันท่ี่� 5 พฤษภาคม 2564          
ใหุ้�เร่ยกประชุิมวิัสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ครั�งท่ี่� 1/2564 ผู่้านระบบอิเล็็กที่รอนิกส์ โดยผู้้�ใหุ้�บริการด�านระบบจัำดการประชุิม (e-EGM) คือ 
บริษัที่ ดิจิำทัี่ล็ แอคเซื้ส แพล็ติฟอร์ม จำำากัด (บริษัที่ย่อยของติล็าดหุ้ลั็กที่รัพย์แหุ่้งประเที่ศไที่ย) ซ่ื้�งจำะจัำดการประชุิมในวัันพุุธท่ี่� 16  
มิิถุุนายน  2564 เวัลา 10:00 น. เป็็นต้้นไป็ โดยถ่ืายที่อดจำากหุ้�องออพติิกแกล็เล็อร่� บริษัที่ อุติสาหุ้กรรมแว่ันติาไที่ย จำำากัด หุ้รือ 
TOC ตัิ�งอย่้ท่ี่� 61/9 หุ้ม่้ท่ี่� 5 ถืนนบางบัวัที่อง-สุพรรณบุร่ ติำาบล็ล็ะหุ้าร อำาเภอบางบัวัที่อง จัำงหุ้วััดนนที่บุร่ เพื�อพิจำารณาเรื�องต่ิาง ๆ  
ติามระเบ่ยบวัาระการประชุิมดังต่ิอไปน่�

ระเบ่ียบีวัาระท่ี่� 1: พิุจารณารับีรองรายงานการป็ระชุุมิสามัิญผู้้้ถืุอหุุ้้น ครั�งท่ี่� 18/2564 วัันท่ี่� 8 เมิษายน 2564

วััต้ถุุป็ระสงค์และเหุ้ตุ้ผู้ล: 

บริษัที่ฯ ได�จัำดการประชุิมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ครั�งท่ี่� 18 ประจำำาปี 2564 เมื�อวัันท่ี่� 8 เมษายน 2564 ซ่ื้�งได�ส่ง
สำาเนารายงานการประชุิมดังกล่็าวัใหุ้�ติล็าดหุ้ลั็กที่รัพย์แหุ่้งประเที่ศไที่ยแล็ะต่ิอกระที่รวังพาณิชิย์ภายใน
ระยะเวัล็าติามท่ี่�กฎหุ้มายกำาหุ้นด แล็ะได�เผู้ยแพร่บนเว็ับไซื้ด์ของบริษัที่ www.thaiopticalgroup.com 
จ่ำงเสนอใหุ้�ท่ี่�ประชุิมผู้้�ถืือหุุ้�นพิจำารณารับรองรายงานการประชุิมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ครั�งท่ี่� 18 ประจำำาปี 2564 
เมื�อวัันท่ี่� 8 เมษายน 2564 (สิ�งท่ี่�ส่งมาด�วัย 1)

ควัามิเห็ุ้นของกรรมิการ: 

รายงานม่ควัามถ้ืกติ�องครบถื�วัน เห็ุ้นควัรใหุ้�ท่ี่�ประชุิมผู้้�ถืือหุุ้�นรับรองรายงานการประชุิมดังกล่็าวั

คะแนนเส่ยงเพืุ�อลงมิติ้: 

วัาระน่�ใหุ้�ผู่้านมติิรับรองด�วัยคะแนนเส่ยงข�างมากของจำำานวันเส่ยงทัี่�งหุ้มดของผู้้�ถืือหุุ้�นแล็ะผู้้�รับมอบฉัันที่ะ 
ซ่ื้�งมาประชุิมแล็ะออกเส่ยงล็งคะแนน ถื�าม่คะแนนเส่ยงเท่ี่ากัน ใหุ้�ประธีานในท่ี่�ประชุิมออกเส่ยงเพิ�มข่�นอ่ก
เส่ยงหุ้น่�งเป็น เส่ยงช่ิ�ขาด

http://www.thaiopticalgroup.com
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ระเบ่ียบีวัาระท่ี่� 2: พุิจารณาอนุมิัต้ิแผู้นป็รับีโครงสร้างธุรกิจด้วัยวัิธ่การโอนกิจการที่ั�งหุ้มิดบีริษัที่ โพุล่ซัน จํากัด 
(“PLS”) มิายัง บีริษัที่ ไที่ยออพุต้ิคอล กรุ๊ป็ จํากัด (มิหุ้าชุน) (“TOG”)

วััต้ถุุป็ระสงค์และเหุ้ตุ้ผู้ล: 
เนื�องจำากบรษัิที่มแ่ผู้นปรบัโครงสร�างกจิำการโดยการรับการโอนกจิำการที่ั�งหุ้มด จำาก PLS ซื้่�งเปน็บริษทัี่ยอ่ย
ที่่�บริษัที่ถืือหุุ้�นอย้่ในอัติราร�อยล็ะ 99.99 ของหุุ้�นสามัญที่ั�งหุ้มด แล็ะเมื�อโอนกิจำการที่ั�งหุ้มด ใหุ้�แก่บริษัที่
แล็�วั PLS จำะดำาเนนิการจำดที่ะเบ่ยนเล็กิบรษัิที่แล็ะชิำาระบญัชิก่บักรมพฒันาธุีรกจิำการค�า กระที่รวังพาณชิิย ์
เพื�อใหุ้�เป็นไปติามหุ้ล็ักเกณฑ์ของมาติรา 74(ข)(ค) แล็ะมาติรา 77/1 (8)(ฉั)แหุ้่งประมวัล็รัษฎากร ซื้่�งจำะ
ได�รับยกเวั�นภาษ่ เงินได�นิติิบุคคล็ แล็ะภาษ่ม้ล็ค่าเพิ�ม รวัมถื่งภาษ่ที่่�เก่�ยวัข�องเชิ่น ภาษ่ธีุรกิจำเฉัพาะ แล็ะ
อากรแสติมป์ ซื้่�งการดำาเนินการ ดังกล่็าวัจำะช่ิวัยใหุ้�บริษัที่ได�รับประโยชิน์จำากการล็ดรายการระหุ้ว่ัางกัน 
ล็ดติ�นทีุ่น ล็ดค่าใชิ�จำ่ายที่่�ไม่จำำาเป็น ที่ั�งน่� รายล็ะเอ่ยดปรากฏติามสารสนเที่ศการรับซื้ื�อแล็ะรับโอนกิจำการ
ที่ั�งหุ้มด (Entire business Transfer) จำากบริษัที่ โพล็่ซื้ัน จำำากัด (“PLS”) มายัง บริษัที่ ไที่ยออพติิคอล็ 
กรุ�ป จำำากัด (มหุ้าชิน) (“TOG”) (สิ�งที่่�ส่งมาด�วัย 2)

โดยเบื�องติ�นคาดวั่ากระบวันการรับโอนกิจำการที่ั�งหุ้มดจำะสามารถืดำาเนินการใหุ้�แล็�วัเสร็จำภายในเดือน 
ธีันวัาคม 2564

ควัามิเห็ุ้นของกรรมิการ: 
คณะกรรมการบริษัที่ฯ เห็ุ้นสมควัรใหุ้�เสนอท่ี่�ประชุิมผู้้�ถืือหุุ้�นเพื�อพิจำารณาอนุมัติิใหุ้�บริษัที่รับโอนกิจำการ 
ที่ั�งหุ้มดของ PLS โดยม่ม้ล็ค่าการรับซื้ื�อแล็ะรับโอนกิจำการทัี่�งหุ้มดประมาณ 82 ล็�านบาที่ กำาหุ้นดโดยที่่�
ประชิุมคณะกรรมการบริหุ้ารเมื�อวัันที่่� 13 พฤษภาคม 2564 รายล็ะเอ่ยดปรากฏติามหุ้นังสือแจำ�งมติิที่่�
ประชุิมคณะกรรมการบรหิุ้าร ของ TOG (สิ�งที่่�สง่มาด�วัย 3) อยา่งไรกต็ิามม้ล็คา่ดงักล่็าวัสามารถืปรบัเปล็่�ยน
ได� ติามม้ล็ค่าที่่�อาจำม่การเปล็่�ยนแปล็ง ณ วัันที่ำาเข�ารายการ แล็ะใหุ้�ที่่�ประชิุมผู้้�ถืือหุุ้�นมอบหุ้มาย ใหุ้�คณะ
กรรมการของบริษัที่ คณะกรรมการบริหุ้าร กรรมการผู้้�ม่อำานาจำกระที่ำาการแที่นบริษัที่ หุ้รือบุคคล็ที่่�ได�รับ
มอบหุ้มายอำานาจำจำากคณะกรรมการของบรษิทัี่ คณะกรรมการบรหิุ้าร หุ้รอืกรรมการผู้้�มอ่ำานาจำกระที่ำาการ
แที่นของ บริษัที่ ม่อำานาจำในการพิจำารณาอนุมัติิ กำาหุ้นดแล็ะ/หุ้รือเปล็่�ยนแปล็ง แก�ไข รายล็ะเอ่ยดแล็ะ
เงื�อนไข ติ่างๆ ที่่�เก่�ยวัข�อง กับการโอนกิจำการที่ั�งหุ้มดดังที่่�แถืล็งไวั�ข�างติ�น เชิ่น วัันโอนกิจำการ ราคา แล็ะ
วัิธี่การชิำาระค่าติอบแที่น ติล็อดจำนการเข�า เจำรจำา ที่ำาควัามติกล็ง แล็ะ ล็งนามในเอกสารแล็ะสัญญาติ่าง ๆ  
ที่่�เก่�ยวัข�อง แล็ะการดำาเนินการใด ๆ  อันจำำาเป็นแล็ะสมควัร ที่่�เก่�ยวัเนื�องกับการโอนกิจำการที่ั�งหุ้มด ซื้่�งรวัม
ถื่งการติิดติ่อกับส่วันราชิการเก่�ยวัข�องจำนเสร็จำการ

อน่�ง เนื�องจำาก PLS เป็นบริษัที่ย่อยที่่� TOG ถืือหุุ้�นร�อยล็ะ 99.99 การรับซืื้�อแล็ะรับโอนกิจำการทัี่�งหุ้มด  
ดังกล่็าวัไม่เข�าข่ายเป็นรายการได�มาหุ้รือจำำาหุ้น่ายไปซื้่�งสินที่รัพย์ หุ้รือรายการที่่�เก่�ยวัโยงกันติามข�อ 
กำาหุ้นดของสำานักงาน คณะกรรมการหุ้ล็ักที่รัพย์แล็ะติล็าดหุ้ล็ักที่รัพย์แหุ้่งประเที่ศไที่ย แติ่เพื�อใหุ้�เป็นไป
ติามมาติรา 107(2)(ข) แหุ้่ง พระราชิบัญญัติิบริษัที่มหุ้าชินจำำากัด พ.ศ. 2535 จำ่งใหุ้�นำาเสนอติ่อที่่�ประชิุมผู้้�
ถืือหุุ้�นเพื�อพิจำารณาอนุมัติิติ่อไป

คะแนนเส่ยงเพืุ�อลงมิติ้: 
วัาระน่�ติ�องผู่้านมติิอนุมัติิด�วัยคะแนนเส่ยงไม่น�อยกว่ัา 3 ใน 4 ของจำำานวันเส่ยงทัี่�งหุ้มดของผู้้�ถืือหุุ้�นแล็ะ 
ผู้้�รับมอบฉัันที่ะซื้่�งมาประชิุม
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ระเบ่ียบีวัาระท่ี่� 3: พิุจารณาแต่้งตั้�งผู้้้สอบีบัีญชุ่เพืุ�อทํี่างบีการเงิน (ณ วัันเลิกบีริษัที่) และกําหุ้นดค่าสอบีบัีญชุ่

วััต้ถุุป็ระสงค์และเหุ้ตุ้ผู้ล: 

เพื�อใหุ้�เป็นไปติามพระราชิบัญญัติิมหุ้าชินจำำากัด พ.ศ. 2535 ซื้่�งกำาหุ้นดใหุ้�ที่่�ประชิุมผู้้�ถืือหุุ้�นแติ่งติั�ง ผู้้�สอบ
บัญชิ่แล็ะกำาหุ้นดค่าสอบบัญชิ่ของบริษัที่ฯ ทีุ่กปี เนื�องจำากที่่�ประชิุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ครั�งที่่� 18 ประจำำาปี 
2564 ได�ม่มติิอนุมัติิการแติ่งติั�งผู้้�สอบบัญชิ่จำากบริษัที่ สำานักงาน อ่ วัาย จำำากัด แล็ะม่มติิกำาหุ้นดค่าสอบ
บัญชิ่ประจำำาปี 2564 ไวั�แล็�วั อย่างไรก็ด่ เมื�อม่การที่ำารายการรับซืื้�อแล็ะรับโอนกิจำการจำ่งที่ำาใหุ้�ม่ค่าสอบ
บัญชิ่เพิ�มเติิมจำากที่่�ได�ขออนุมัติิไวั�แล็�วันั�น ที่างบริษัที่ฯ จำ่งเสนอต่ิอที่่�ประชุิมวัิสามัญผู้้�ถืือหุุ้�นอนุมัติิการ 
แติ่งตัิ�งผู้้�สอบบัญชิ่เพื�อที่ำางบการเงิน (ณ วัันเลิ็กบริษัที่) แล็ะกำาหุ้นดค่าสอบบัญชิ่เพื�อการปรับโครงสร�าง
ธีุรกิจำโดยการโอนกิจำการที่ั�งหุ้มดน่� เป็นกรณ่พิเศษ (สิ�งที่่�ส่งมาด�วัย 4)

ควัามิเห็ุ้นของกรรมิการต้รวัจสอบี: 

คณะกรรมการติรวัจำสอบม่ควัามเหุ้็นใหุ้� บริษัที่ สำานักงาน อ่วัาย จำำากัด ซ่ื้�งเป็นผู้้�สอบบัญช่ิปัจำจุำบันของ
บริษัที่เป็นผู้้�สอบบัญช่ิเพื�อที่ำางบการเงิน (ณ วัันเลิ็กบริษัที่) เนื�องจำากม่มาติรฐานการที่ำางานท่ี่�ด่ ม่ควัาม
เช่ิ�ยวัชิาญในการสอบบัญช่ิ รวัมทัี่�งปฏิบัติิหุ้น�าท่ี่�ได�เป็นอย่างด่ติล็อดมา นอกจำากน่� เมื�อได�พิจำารณาอัติรา 
ค่าสอบบัญช่ิแล็�วั เห็ุ้นว่ัา บริษัที่ สำานักงาน อ่วัาย จำำากัด ม่ค่าสอบบัญช่ิท่ี่�เหุ้มาะสม

ควัามิเห็ุ้นของกรรมิการ: 

เพื�อใหุ้�เป็นไปติามพระราชิบัญญัติิมหุ้าชินจำำากัด พ.ศ. 2535 ซ่ื้�งกำาหุ้นดใหุ้�ท่ี่�ประชุิมผู้้�ถืือหุุ้�นแต่ิงตัิ�งผู้้�สอบ
บัญช่ิแล็ะกำาหุ้นดค่าสอบบัญช่ิของผู้้�สอบบัญช่ิบริษัที่ฯ ทุี่กปี โดยการพิจำารณาแล็ะนำาเสนอของคณะกรรมการ
ติรวัจำสอบ คณะกรรมการบริษัที่ได�พิจำารณาแล็�วั เหุ้็นสมควัรเสนอใหุ้�ท่ี่�ประชุิมผู้้�ถืือหุุ้�นพิจำารณาอนุมัติิ 
แต่ิงตัิ�งผู้้�สอบบัญช่ิจำาก บริษัที่ สำานักงาน อ่วัาย จำำากัด ผู้้�สอบบัญช่ิเพื�อที่ำางบการเงิน (ณ วัันเลิ็กบริษัที่)  
ดังม่รายชืิ�อต่ิอไปน่�

รายชื่อ
เลขทะเบียน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ตรวจสอบบัญชี TOG      

1. นางสรินดา หิุ้รัญประเสริฐวุัฒิ 4799 2564 - ปััจจุบััน

2. นางสาวัศิริวัรรณ นิติย์ดำารง 5906 2561 - 2563 หุ้รือ

3. นางสาวักมล็ทิี่พย์ เลิ็ศวิัที่ย์วัรเที่พ 4377 ยัังไม่่เคยัเป็ันผู้้�ลงนาม่

ที่ั�งน่� ผู้้�สอบบัญชิ่ติามรายชิื�อที่่�เสนอมาข�างติ�นนั�น ไม่ม่ควัามสัมพันธี์หุ้รือส่วันได�ส่วันเส่ยกับบริษัที่ฯ/ 
บริษัที่ย่อย/ กรรมการ/ ผู้้�บริหุ้าร/ ผู้้�ถืือหุุ้�นรายใหุ้ญ่ แติ่อย่างใด โดยม่ค่าธีรรมเน่ยมสอบบัญชิ่เพื�อที่ำางบ
การเงิน (ณ วัันเล็ิกบริษัที่) จำำานวัน 150,000 บาที่ (หุ้น่�งแสนหุ้�าหุ้มื�นบาที่ถื�วัน)

คะแนนเส่ยงเพืุ�อลงมิติ้: 

วัาระน่�ติ�องผู่้านมติิอนุมัติิด�วัยคะแนนเส่ยงข�างมากของผู้้�ถืือหุุ้�นแล็ะรับมอบฉัันที่ะทัี่�งหุ้มดซ่ื้�งมาประชุิม
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ระเบ่ียบีวัาระท่ี่� 4: พิุจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถุ้าม่ิ)

วััต้ถุุป็ระสงค์และเหุ้ตุ้ผู้ล: 
เพื�อใหุ้�เป็นไปติามพระราชิบัญญัติิบริษัที่มหุ้าชินจำำากัด พ.ศ. 2535 มาติรา 105 วัรรคสอง ซื้่�งกำาหุ้นดวั่า 
เมื�อที่่�ประชิุมพิจำารณาเรื�องอื�นๆ นอกเหุ้นือจำากที่่�กำาหุ้นดไวั�ในหุ้นังสือนัดประชิุม หุ้ากผู้้�ถืือหุุ้�นซื้่�งม่หุุ้�นนับ
รวัมกันได� ไม่ น�อยกวั่า 1 ใน 3 ของจำำานวันหุุ้�นที่่�จำำาหุ้น่ายได�ที่ั�งหุ้มด จำะขอใหุ้�ที่่�ประชิุมพิจำารณาเรื�องอื�น
นอกจำากที่่�กำาหุ้นดไวั�ก็ได�

ควัามิเห็ุ้นของกรรมิการ: 
เหุ้็นควัรใหุ้�เปิดวัาระน่�ไวั�เพื�อใหุ้�ผู้้�ถืือหุุ้�นได�ซื้ักถืาม แล็ะ/หุ้รือ แสดงควัามคิดเหุ้็นในเรื�องติ่างๆ โดยไม่ม่การ
ล็งมติิ ที่ั�งน่�หุ้ากผู้้�ถืือหุุ้�นประสงค์จำะเปิดการพิจำารณาแล็ะล็งมติิ จำะติ�องเข�าหุ้ล็ักเกณฑ์แล็ะเงื�อนไขของ
กฎหุ้มายติามมาติรา 105 วัรรคสองที่่�กล็่าวัข�างติ�น

จ่ำงขอเร่ยนเชิิญที่่านผู้้�ถืือหุุ้�นโปรดเข�าร่วัมประชิุมผู่้านระบบอิเล็็กที่รอนิกส์ โดยม่ บริษัที่ ดิจิำทัี่ล็  
แอคเซื้ส แพล็ติฟอร์ม จำำากัด (บริษัที่ย่อยของติล็าดหุ้ลั็กที่รัพย์แหุ่้งประเที่ศไที่ย) เป็นผู้้�ใหุ้�บริการด�านระบบจัำดการประชุิม (DAP 
e-Shareholder Meeting) ติามกำาหุ้นดวััน  เวัล็า  แล็ะวิัธ่ีการดังกล่็าวั (สิ�งท่ี่�ส่งมาด�วัย 9)

บริษัที่ขอควัามร่วัมมือผู้้�ถืือหุุ้�นกรุณาศ่กษาเงื�อนไขการล็งที่ะเบ่ยนเพื�อเข�าประชุิมผู่้านระบบอิเล็็กที่รอนิกส์ 
ติล็อดจำนศ่กษาวิัธ่ีการล็งคะแนน เนื�องจำากที่างบริษัที่จำะใชิ�ระบบ “Username” แล็ะ “Password” ลั็บเฉัพาะบุคคล็ ในการ 
ล็งที่ะเบ่ยนแล็ะนับคะแนนเส่ยงติล็อดการประชุิม ดังนั�น ผู้้�ถืือหุุ้�นติ�องผู่้านยืนยันตัิวัตินก่อนเข�าร่วัมการประชุิม โดยท่ี่านสามารถื
ศ่กษารายล็ะเอ่ยดแล็ะวิัธ่ีการล็งที่ะเบ่ยนเข�าร่วัมการประชุิมได� (ดังสิ�งท่ี่�แนบมาด�วัย 9 แล็ะ 10) ขอควัามกรุณาทุี่กท่ี่านแจำ�ง 
ควัามประสงค์เข�าร่วัมการประชุิมล่็วังหุ้น�า 

อน่�ง ด�วัยเหุ้ตุิผู้ล็เรื�องควัามปล็อดภัยของข�อม้ล็ส่วันบุคคล็ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ไม่รองรับ
การมอบฉัันที่ะของบุคคล็ธีรรมดาใหุ้�แก่บุคคล็ธีรรมดาผู้้�อื�นเข�าร่วัมประชุิมแล็ะออกเส่ยงแที่นตินในการประชุิมครั�งน่�ได�  

ดังนั�น เพื�อเป็นการรักษาสิที่ธิีแล็ะผู้ล็ประโยชิน์ของท่ี่านผู้้�ถืือหุุ้�นในกรณ่ท่ี่�ท่ี่านผู้้�ถืือหุุ้�นไม่สามารถืเข�าร่วัม
ประชุิมด�วัยตัิวัเอง ที่างบริษัที่ฯ ขอควัามกรุณาใหุ้�ท่ี่านมอบฉัันที่ะใหุ้�แก่กรรมการอิสระของบริษัที่ฯ ท่ี่�ไม่ม่ส่วันได�ส่วันเส่ยในวัาระ
พิจำารณาเลื็อกตัิ�งกรรมการ ดังน่� 

1) นายสิงห์ุ้ ตัิงทัี่ติสวััสดิ� แล็ะ 
2) นายไพรัชิ เมฆอาภรณ์

โดยการกรอกข�อควัามใหุ้�ครบถื�วัน พร�อมทัี่�งล็งล็ายมือชืิ�อในหุ้นังสือมอบฉัันที่ะ ติามแบบ ข. พร�อมติิดอากร
แสติมป์ 20 บาที่ (สิ�งท่ี่�ส่งมาด�วัย 7) แล็ะจัำดส่งไปรษณ่ย์แบบล็งที่ะเบ่ยนป้องกันการส้ญหุ้ายมาท่ี่�บริษัที่ฯ 
โดยใหุ้�ไปรษณ่ย์ส่งเอกสารใหุ้�ถ่ืงบริษัที่ล่็วังหุ้น�าก่อนวัันประชุิม



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 7

หุ้ากท่ี่านติ�องการสอบถืามข�อม้ล็เพิ�มเติิมประการใด กรุณาติิดต่ิอบริษัที่ติามช่ิองท่ี่านดังต่ิอไปน่� 

1. ไปรษณ่ย์:“สำานักเล็ขานุการบริษัที่” 
เล็ขท่ี่� 15/5 หุ้ม่้ 6 ถืนนบางบัวัที่อง-สุพรรณบุร่ ติำาบล็ล็ะหุ้าร อำาเภอบางบัวัที่อง นนที่บุร่ 11110

2. E-mail: companysecretary@thaiopticalgroup.com
3. Line ID: comsectog

ขอแสดงควัามนับถืือ

(ดร.สว่ัาง  ประจัำกษ์ธีรรม)
ประธีานกรรมการ

หุ้มายเหุ้ตุิ: ท่ี่านผู้้�ถืือหุุ้�นสามารถืเร่ยกด้หุ้นังสือเชิิญประชุิมผู้้�ถืือหุุ้�นแล็ะเอกสารประกอบในเว็ับไซื้ต์ิของบริษัที่ฯ ท่ี่�เว็ับไซื้ด์  
(www.thaiopticalgroup.com) ได�ตัิ�งแต่ิวัันท่ี่� 17 พฤษภาคม 2564 เป็นติ�นไป

mailto:companysecretary@thaiopticalgroup.com
http://www.thaiopticalgroup.com
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รายงานการป็ระชุุมิสามิัญผู้้้ถุือหุุ้้น ครั�งที่่� 18 ป็ระจําป็ี 2564 ผู้่านระบีบีอิเล็กที่รอนิกส์
บีริษัที่  ไที่ยออพุต้ิคอล กรุ๊ป็  จํากัด (มิหุ้าชุน)

วัันที่่� 8 เมิษายน 2564 เวัลา 10:00 - 12:00 น.
ถุ่ายที่อดจากหุ้้องออพุต้ิคแกลเลอร่� บีริษัที่ อุต้สาหุ้กรรมิแวั่นต้าไที่ย จํากัด หุ้รือ TOC (บีริษัที่ย่อย)

กรรมการท่ี่�เข้้าประชุุม

1 ดร. สว่่าง ปัระจักษ์์ธรรม่ ปัระธานกรรม่การ 

2 นายัสิงห์์ ตัังทััตัสวั่สดิ� กรรม่การอิิสระ / ปัระธานคณะกรรม่การตัรว่จสอิบั

3 นายัไพรัช เม่ฆอิาภรณ์ กรรม่การอิิสระ / ปัระธานคณะกรรม่การสรรห์าและกำาห์นดค่าตัอิบัแทัน

4 นายับัรรจง จิตัต์ัแจ�ง กรรม่การอิิสระ / ปัระธานคณะกรรม่การกลยุัทัธ์ธุรกิจ

5 รศ.ดร.วิ่ชา จิว่าลัยั กรรม่การอิิสระ

6 นายัเดวิ่ด แอินด้รว์่ ครอิส กรรม่การท่ั�ไม่่ได�เป็ันผู้้�บัริห์าร

7 นางพรพรรณ โต๊ัะตัระก้ล กรรม่การท่ั�ไม่่ได�เป็ันผู้้�บัริห์าร

8 นางสาว่วิ่จิตัต์ั ทัว่่ปัร่ชาชาติั กรรม่การท่ั�ไม่่ได�เป็ันผู้้�บัริห์าร

9 นายัธรณ์ ปัระจักษ์์ธรรม่ กรรม่การบัริห์าร / ปัระธานเจ�าห์น�าท่ั�บัริห์าร (CEO)

10 นางอิม่ลรัตัน์ ปัระจักษ์์ธรรม่ กรรม่การบัริห์าร / รอิงปัระธานเจ�าห์น�าท่ั�บัริห์ารสายังานบัริห์าร (CAO)

กรรมการท่ี่�ลาประชุุม

1 นายัพอิล ไบัรอัิน ฟััสซ่ี กรรม่การท่ั�ไม่่ได�เป็ันผู้้�บัริห์าร

2 นายัสาโรจน์ ปัระจักษ์์ธรรม่ กรรม่การท่ั�ไม่่ได�เป็ันผู้้�บัริห์าร

ผู้้้เข้้าร่วมประชุุม

1 นายัชัยัวั่ฒน์ จิตัติัคุณ รอิงปัระธานเจ�าห์น�าท่ั�บัริห์ารสายังานปัฏิิบััติัการ (COO)

2 นางสาว่จิรสุดา สำาเภาทัอิง รอิงปัระธานเจ�าห์น�าท่ั�บัริห์ารสายังานบััญช่ และการเงิน (CFO)

3 นางสาว่สุปััฏิบั คว่รปัระดิษ์ฐ์์ เลขานุการบัริษั์ทั

4 นางสาว่นุชจรินทัร์ บุัญเสริม่สุข ผู้้�ชำานาญการ สำานักตัรว่จสอิบัภายัใน

5 นางสาว่ศิริว่รรณ นิตัยั์ดำารง ผู้้�สอิบับััญช่จากบัริษั์ทั สำานักงาน อ่ิว่ายั จำากัด

6 นางสาว่จินตันา อัิม่พรพะงา ผู้้�สอิบับััญช่จากบัริษั์ทั สำานักงาน อ่ิว่ายั จำากัด

7 นายัสุว่กรม์่ เอ่ิ�ยัม่ดิลก ท่ั�ปัรึกษ์ากฎห์ม่ายั

8 นางสาว่ชนาธิปั วิ่ทัยัาก้ล ตััว่แทันจากสม่าคม่ส่งเสริม่ผู้้�ลงทุันไทัยั

9 นายัยัอิดฟ้ัา บุัษ์ยัาสกุล ตััว่แทันผู้้�ถืือิหุ์�นท่ั�ม่าสังเกตัการณ์ระห์ว่่างการลงคะแนน

(สิ�งท่ี่�ส่งมาด�วัย 1)
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เริ�ม่การปัระชุม่ ณ เว่ลา 10:00 น.

ดร.สว่่าง ปัระจกัษ์์ธรรม่ ปัระธานกรรม่การบัรษัิ์ทัและปัระธานในทั่�ปัระชมุ่ (“ปัระธาน”) กลา่ว่ตั�อินรบัั และ
ขอิบัคุณผู้้�ถืือิหุ์�นและทุักท่ัานท่ั�สละเว่ลาอัินม่่ค่าม่าร่ว่ม่ปัระชุม่ พร�อิม่ทัั�งได�แจ�งจำานว่นผู้้�ถืือิหุ์�นและผู้้�ม่อิบัฉัันทัะท่ั�เข�าร่ว่ม่ปัระชุม่ 
ดังน่�

สรุปจำานวนผู้ถุือหุ้น

จำานว่นห์ุ�นทัั�งห์ม่ด 474,318,000

จำานวนราย จำานวนหุ้น

เข�าร่ว่ม่ปัระชุม่ผู้่านระบับัอิิเล็กทัรอินิกส์ 24 60,294,069

ม่อิบัฉัันทัะ 36 339,245,931

รวม 60 399,540,000

จำานว่นห์ุ�นทัั�งห์ม่ดทั่�ตั�อิงการเพื�อิเปัิดอิงค์ปัระชุม่ 25 158,106,000

ตัาม่ข�อิบัังคับัขอิงบัริษั์ทั ข�อิ 39 ในการปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นตั�อิงม่่ผู้้�ถืือิหุ์�นและผู้้�รับัม่อิบัฉัันทัะจากผู้้�ถืือิหุ์�นม่าเข�า
ร่ว่ม่ปัระชุม่ไม่่น�อิยักว่่า 25 คน และตั�อิงม่่หุ์�นนับัรว่ม่กันได�ไม่่น�อิยักว่่า 1 ใน 3 ขอิงจำานว่นหุ์�นท่ั�จำาห์น่ายัแล�ว่ทัั�งห์ม่ดขอิงบัริษั์ทั
ซึี�งม่่จำานว่นรว่ม่ 474,318,000 หุ์�น คิดเป็ันจำานว่นไม่่น�อิยักว่่า 158,106,000 หุ์�น จึงจะครบัเป็ันอิงค์ปัระชุม่

ตัาม่สัดส่ว่นจำานว่นหุ์�นข�างตั�น ถืือิว่่าการปัระชุม่ในน่�ครบัอิงค์ปัระชุม่ ดร.สว่่าง ปัระจักษ์์ธรรม่ ปัระธานท่ั�ปัระชุม่
จึงกล่าว่เปิัดการปัระชุม่ และม่อิบัห์ม่ายัให์�นางสาว่สุปััฏิบ์ั คว่รปัระดิษ์ฐ์์ เลขานุการบัริษั์ทัเป็ันผู้้�ดำาเนินการปัระชุม่ในวั่นน่�

ทัั�งน่� ตัาม่พระราชบััญญัติับัริษั์ทัม่ห์าชนจำากัด พ.ศ. 2535 ม่าตัรา 33 กำาห์นดว่่าในการอิอิกเส่ยังลงคะแนน
ขอิงผู้้�ถืือิหุ์�น หุ์�นแต่ัละหุ์�นม่่คะแนนเส่ยังห์นึ�งเส่ยัง และการลงคะแนนเส่ยังให์�กระทัำาอิย่ัางเปิัดเผู้ยั เว่�นแต่ัม่่ผู้้�ถืือิหุ์�นอิย่ัางน�อิยั 5 คน 
ร�อิงขอิให์�ท่ั�ปัระชุม่ลงม่ติัโดยัวิ่ธ่อืิ�น

อิยัา่งไรก็ด่ เนื�อิงด�ว่ยัสถืานการณ์การแพร่ระบัาดขอิงเชื�อิไว่รัส COVID-19 บัริษั์ทัได�ปัฏิิบััติัตัาม่ปัระกาศจาก
ทัางภาครัฐ์ท่ั�สนับัสนุนให์�ม่่การจัดปัระชุม่ผู่้านระบับัอิิเล็กทัรอินิกส์ โดยัให์�ปัฏิิบััติัตัาม่พระราชกำาห์นด ว่่าด�ว่ยัการปัระชุม่ผู่้านสื�อิ
อิิเล็กทัรอินิกส์ พ.ศ. 2563 ปัระกาศไว่� ณ วั่นท่ั� 18 เม่ษ์ายัน 2563 บัริษั์ทัจึงได�นำาระบับัอิิเล็กทัรอินิกส์เข�าม่าใช�จัดการปัระชุม่
เพื�อิอิำานว่ยัคว่าม่สะดว่กในการลงทัะเบ่ัยันและการนับัคะแนนเส่ยัง ตัลอิดจนใช�ระบับัอิิเล็กทัรอินิกส์ดังกล่าว่ ในการจัดเก็บัข�อิม้่ล
การลงคะแนนเส่ยังในการปัระชุม่แต่ัละว่าระอิยั่างเป็ันระบับัและสาม่ารถืตัรว่จสอิบัได� ทัางบัริษั์ทัจึงขอิให์�ผู้้�ถืือิหุ์�นทุักท่ัาน 
ลงคะแนนเส่ยังผู่้านระบับัอิิเล็กทัรอินิกส์ ซึี�งบัริษั์ทัได�จัดส่งค่้มื่อิการใช�งานโดยัละเอ่ิยัดให์�แก่ทุักท่ัานล่ว่งห์น�าแล�ว่
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อิยั่างไรก็ด่ เพื�อิคว่าม่ชัดเจนบัริษั์ทัแจ�งวิ่ธ่การลงคะแนนเส่ยังให์�ท่ั�ปัระชุม่ทัราบัดังน่� ขั�นแรกให์�ผู้้�ถืือิหุ์�นเปิัด
ระบับั DAP e-Shareholder Meeting และกดท่ั�ปุั�ม่ “ลงคะแนน” จากนั�นเลือิกลงคะแนนในแต่ัละว่าระโดยัการลงคะแนนม่่ให์�
เลือิกตััว่เลือิก ได�แก่ “เห็์นด�ว่ยั” “ไม่่เห็์นด�ว่ยั” และ “งดอิอิกเส่ยัง” กรณ่ปัระสงค์จะลงคะแนน “ไม่่เห็์นด�ว่ยั” / “งดอิอิกเส่ยัง” 
ให์�กดปุั�ม่ดังกล่าว่ เพื�อิลงคะแนนตัาม่คว่าม่ปัระสงค์ และให์�รอิบัริษั์ทักล่าว่ “ปิัดการลงคะแนน” โดยัผู้้�ถืือิหุ์�นสาม่ารถืกดไอิคอิน 
กราฟัส่นำ�าเงิน ห์น�าระเบ่ัยับัว่าระเพื�อิด้สรุปัผู้ลคะแนน กรณ่ท่ั�ผู้้�ถืือิหุ์�น “เห็์นด�ว่ยั” ให์�กด “เห็์นด�ว่ยั” ห์รือิ ไม่่ตั�อิงกดสัญลักษ์ณ์
ใดๆ และรอิให์�บัริษั์ทัปัระกาศ “ปิัดการลงคะแนน” โดยัผู้้�ถืือิหุ์�นสาม่ารถืกดไอิคอิน กราฟัส่นำ�าเงิน ห์น�าระเบ่ัยับัว่าระเพื�อิด้สรุปั
ผู้ลคะแนน เพื�อิด้สรุปัผู้ลคะแนนในว่าระนั�นๆ

ตัาม่ข�อิบัังคับัขอิงบัริษั์ทัข�อิท่ั� 42 ในการอิอิกเส่ยังลงคะแนนในท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นนั�นให์�หุ์�น 1 หุ์�น  ม่่คะแนน
เส่ยัง 1 เส่ยัง

บัริษั์ทัได�เปิัดโอิกาสให์�ผู้้�ถืือิหุ์�นเสนอิว่าระและเสนอิรายัชื�อิบุัคคลเพื�อิเข�ารับัการเลือิกตัั�งเป็ันกรรม่การล่ว่งห์น�า 
ก่อินการปัระชุม่ ตัั�งแต่ัวั่นท่ั� 1 ตุัลาคม่ ถึืง 31 ธันว่าคม่ 2563 ปัรากฏิว่่าไม่่ม่่ผู้้�ถืือิหุ์�นท่ัานใดเสนอิว่าระและชื�อิบุัคคลเพื�อิเข�า 
รับัการพิจารณาเลือิกตัั�งเป็ันกรรม่การแต่ัอิยั่างใด

นอิกจากน่�แล�ว่บัริษั์ทัได�แจ�งต่ัอิท่ั�ปัระชุม่ว่่า บัริษั์ทัม่่การบัันทึักว่่ด่ทััศน์ตัลอิดการปัระชุม่ ซึี�งผู้้�ถืือิหุ์�นสาม่ารถื
เข�ารับัชม่ได�ในภายัห์ลังการปัระชุม่ผู่้านทัางเว็่บัไซีต์ัขอิงบัริษั์ทั www.thaiopticalgroup.com

 
ระเบ่ียบีวาระท่ี่� 1 พิิจารณารับีรองรายงานการประชุุมสามัญผู้้้ถืือหุ้น ครั�งท่ี่� 17 ประจำาปี 2563 เมื�อวันท่ี่� 15 กรกฎาคม 

2563

บัริษั์ทัได�เสนอิให์�ท่ั�ปัระชุม่พิจารณารับัรอิงรายังานการปัระชุม่สามั่ญผู้้�ถืือิหุ์�น ครั�งท่ั� 17 ปัระจำาปีั 2563 ซึี�ง
ปัระชุม่เมื่�อิวั่นท่ั� 15 กรกฎาคม่ 2563 โดยัได�จัดทัำาภายัใน 14 วั่นนับัแต่ัวั่นปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�น และจัดส่งรายังาน 
การปัระชุม่ดังกล่าว่ให์�ตัลาดห์ลักทัรัพยัแ์ห่์งปัระเทัศไทัยั และกระทัรว่งพาณิชยัต์ัาม่ท่ั�กฎห์ม่ายักำาห์นด และ
ได�ส่งสำาเนาให์�ผู้้�ถืือิหุ์�นพร�อิม่กับัห์นังสือิเชิญปัระชุม่แล�ว่ 

จากนั�นได�เปิัดโอิกาสให์�ผู้้�ถืือิหุ์�นเสนอิคว่าม่คิดเห็์นและสอิบัถืาม่รายัละเอ่ิยัดเก่�ยัว่กับัรายังานการปัระชุม่
สาม่ญัผู้้�ถืือิหุ์�นดังกล่าว่ ไม่่ม่่ผู้้�ถืือิหุ์�นท่ัานใดม่่คำาถืาม่ จึงได�ขอิม่ตัจิากท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นพิจารณารบััรอิงรายังาน
การปัระชุม่สามั่ญผู้้�ถืือิหุ์�น ครั�งท่ั� 17 ปัระจำาปีั 2563 เมื่�อิวั่นท่ั� 15 กรกฎาคม่ 2563 ตัาม่ท่ั�ได�เสนอิ

มติิที่่�ประชุุม ท่ั�ปัระชมุ่พิจารณาแล�ว่ม่่ม่ตัรัิบัรอิงรายังานการปัระชมุ่สาม่ญัผู้้�ถืือิหุ์�น ครั�งท่ั� 17 ปัระจำาปีั 2563 
เมื่�อิวั่นท่ั� 15 กรกฎาคม่ 2563 ตัาม่ท่ั�เสนอิด�ว่ยัเส่ยังข�างม่ากขอิงจำานว่นผู้้�ถืือิหุ์�นท่ั�เข�าร่ว่ม่
ปัระชุม่และม่อิบัฉัันทัะและม่่สิทัธิอิอิกเส่ยังลงคะแนนดังน่�

http://www.thaiopticalgroup.com


หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 11

สรุปผลการลงคะแนน 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมิสามิัญผู้ถุือหุ้น ครั้งที่ 17/2563 

เมิื่อวันที่ 15 กรกฎาคมิ 2563 

รายการ จำำานวันเส่ยงท่ี่�ล็งมติิ ร�อยล็ะ

เห็ุ้นด�วัย 404,610,100 100.0000

ไม่เห็ุ้นด�วัย 0 0.0000

งดออกเส่ยง 0 -

รวัม 404,610,100 100.0000

ทัั�งน่� เป็ันไปัตัาม่คว่าม่ขอิงข�อิบัังคับับัริษั์ทัข�อิ 42 (1) และ ม่าตัรา 107 
แห่์งพระราชบััญญัติับัริษั์ทัม่ห์าชน จำากัด พ.ศ. 2535

หมายเหตุิ 
ไม่่ม่่บััตัรเส่ยั เนื�อิงจากเป็ันการลงคะแนนเส่ยังผู่้านระบับัอิิเล็กทัรอินิกส์

ระเบ่ียบีวาระท่ี่� 2 รับีที่ราบีรายงานผู้ลการดำำาเนินงานข้องบีริษััที่ในรอบีปี 2563 ติามแบีบีแสดำงรายการข้้อม้ลประจำาปี 
2563 (แบีบี 56-1 One Report)

 
ในว่าระน่� นายัธรณ์ ปัระจักษ์์ธรรม่ ปัระธานเจ�าห์น�าท่ั�บัริห์าร ได�กล่าว่รายังานผู้ลการดำาเนินงานขอิงบัริษั์ทั
ปัระจำาปีั 2563 ต่ัอิท่ั�ปัระชุม่ โดยัสรุปัได�ดังน่�

•  วิัสัยทัี่ศน์แล็ะพันธีกิจำ
 บัริษั์ทัม่่เป้ัาห์ม่ายัเป็ันผู้้�ผู้ลิตัเลนสอิ์ิสระชั�นนำาท่ั�เติับัโตัอิยัา่งยัั�งยันื ได�รับัการยัอิม่รบััในระดบััโลกว่่าม่่การ

ให์�บัริการท่ั�เป็ันเลิศอิยั่างสม่ำ�าเสม่อิ ค่้ค�าได�รับัคว่าม่สะดว่กสบัายัในการทัำาธุรกิจร่ว่ม่กัน และเป็ันผู้้�จัด
จำาห์น่ายัเลนส์สำาเร็จร้ปัในราคาท่ั�คุ�ม่ค่าส้งสุด อ่ิกทัั�งเป็ันผู้้�ผู้ลิตัเลนส์เฉัพาะบุัคคลอิยัา่งครบัว่งจร ให์�บัริการ
ตัรงเว่ลาทุักครั�ง

•  ผู้ล็ประกอบการในปี 2563
 ในปีั 2563 บัริษั์ทัม่่รายัได�รว่ม่ 1,821 ล�านบัาทั ลดลงจากปีั 2562 ซึี�งม่่รายัได�รว่ม่ 1,972 ล�านบัาทั 

อัิตัราการเติับัโตัคิดเป็ัน -7.7% ในปีั 2563 บัริษั์ทัม่่กำาไรสุทัธิ 69 ล�านบัาทั ลดลงจากปีัก่อินห์น�าซึี�ง ม่่
กำาไรสุทัธิ 132 ล�านบัาทั อัิตัราการเติับัโตัคิดเป็ัน -47.7% ม่่สาเห์ตุัห์ลักม่าจากสถืานการณ์ การแพร่
ระบัาดขอิงโรคติัดเชื�อิไว่รัสโคโรน่า (COVID-19)
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•  รายได�จำากการขายติามภ้มิภาคในปี 2563 เป็นดังน่�
• อิอิสเตัรเล่ยัและนิว่ซ่ีแลนด์จำานว่น 673 ล�านบัาทั ห์รือิคิดเป็ัน 37% 
• ยัุโรปัจำานว่น 511 ล�านบัาทั ห์รือิคิดเป็ัน 28.1%
• เอิเช่ยั-แปัซิีฟิัค จำานว่น 369 ล�านบัาทั ห์รือิคิดเป็ัน 20.3%
• อิเม่ริกา จำานว่น 247 ล�านบัาทั ห์รือิคิดเป็ัน 13.6%
• อืิ�นๆ จำานว่น 21 ล�านบัาทั ห์รือิคิดเป็ัน 1.1%

•  พัฒนาการที่างด�านการผู้ลิ็ติท่ี่�สำาคัญของบริษัที่ในปี 2563 ม่ดังน่�
• เริ�ม่ตั�นการผู้ลิตัเลนส์สำาเร็จร้ปัด�ว่ยัระบับัอัิตัโนมั่ติั
• ขยัายัคว่าม่สาม่ารถืขอิงสายัการผู้ลิตัเลนส์ RX ด�ว่ยัระบับั Automation รุ่นให์ม่่
• อิยั้่ระห์ว่่างการพัฒนาสารเคลือิบัเลนส์เพื�อิป้ัอิงกันไอินำ�าเกาะท่ั�เลนส์ เพื�อิรอิงรับัคว่าม่ตั�อิงการขอิง

ล้กค�าท่ั�พบัปััญห์าดังกล่าว่เว่ลาตั�อิงใส่ห์น�ากากอินามั่ยั
• อิยั้่ระห์ว่่างการพัฒนาเลนส์กันแดดแบับัย่ัอิบัางท่ั�ม่่คุณลักษ์ณะกันแรงกระแทักส้ง

•  พัฒนาการที่างด�านงานพาณิชิย์ท่ี่�สำาคัญของบริษัที่ในปี 2563 ม่ดังน่�
• การยั�ายัคลังสินค�าเพื�อิรอิงรับัการเติับัโตัขอิงธุรกิจไปัยัังรัฐ์มิ่สซ้ีร่ ปัระเทัศสห์รัฐ์อิเม่ริกา
• เริ�ม่ตั�นดำาเนินธุรกิจขอิงบัริษั์ทัยั่อิยัในภาคพื�นยัุโรปัในวั่นท่ั� 1 ม่่นาคม่ 2564
• ทัำาการตัลาดร่ว่ม่กับัห์อิแว่่นกรุ๊ปัเพื�อิส่งเสริม่การขายัเลนส์โปัรเกรสซ่ีฟักลุ่ม่พร่เม่่�ยัม่ โดยัได�จัดแคม่เปัญ

ร่ว่ม่กับับุัร่รัม่ยั์ยั้ไนเต็ัทั เพื�อิเจาะล้กค�ากลุ่ม่เกม่เม่อิร์

•  การประกอบกิจำการอย่างยั�งยืน
บัริษั์ทัม่่คว่าม่มุ่่งมั่�นจะปัระกอิบักิจการอิย่ัางยัั�งยัืนโดยัยึัดห์ลัก 3 ปัระการ ได�แก่
1) การใส่ใจผู้้�คน
2) การใส่ใจผู้้�บัริโภค
3) การใส่ใจสิ�งแว่ดล�อิม่

ในปีัท่ั�ผู่้านม่า บัริษั์ทัได�รับัการรับัรอิงเป็ันห์นึ�งใน ESG100 จากสถืาบัันไทัยัพัฒน์ ติัดอัินดับัหุ์�นยัั�งยัืน THSI 
จากตัลาดห์ลักทัรัพยั์แห่์งปัระเทัศไทัยั บัริษั์ทัยัังคงมุ่่งมั่�นในการต่ัอิตั�านการทุัจริตัคอิรัปัชั�น โดยัได�รับัการ
รับัรอิงจากคณะกรรม่การแนว่รว่่ม่ปัฏิิบััติัขอิงภาคเอิกชนไทัยัในการตัอ่ิตั�านการทัจุริตั ณ  วั่นท่ั�  16  ม่กราคม่ 
2558 และ ในปีั 2561 ได�รับัการรับัรอิงรับัรอิงต่ัอิอิายับุัริษั์ทัเป็ันสม่าชิกขอิง แนว่ร่ว่ม่ปัฏิิบััติัขอิง ภาคเอิกชน
ไทัยัในการต่ัอิตั�านทุัจริตั เมื่�อิวั่นท่ั� 21 สิงห์าคม่ 2561 โดยัใบัรับัรอิงดังกล่าว่จะม่่อิายัุ 3 ปีั นับัจากวั่นท่ั�ม่่ม่ติั
ให์�การรับัรอิง
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จากนั�นได�เปิัดโอิกาสให์�ผู้้�ถืือิหุ์�นได�สอิบัถืาม่รายัละเอ่ิยัดเก่�ยัว่กับัรายังานผู้ลการดำาเนินงานขอิงบัริษั์ทั ใน
รอิบัปีั 2563 ซึี�งม่่คำาถืาม่ ดังน่�

คำาถืาม่จากนายัม่านพ จันทัร์เจริญสุข
ค่าระว่างเรือิท่ั�เพิ�ม่ขึ�นอิย่ัางม่ากในช่ว่งท่ั�ผู่้านม่าม่่ผู้ลกระทับัอิย่ัางไรบั�าง และจะส่งผู้ลต่ัอิตั�นปีั 2564 อิยัา่งไร

คำาตัอิบัจากนายัธรณ์ ปัระจักษ์์ธรรม่ ปัระธานเจ�าห์น�าท่ั�บัริห์าร
ผู้ลกระทับัท่ั�เกิดขึ�นเป็ันไปัตัาม่ห์ลักอุิปัสงค์อุิปัทัาน เนื�อิงจากในช่ว่งเศรษ์ฐ์กิจท่ั�กำาลังฟ้ั�นตััว่ทัำาให์�บัริษั์ทั
ต่ัางๆ ม่่คว่าม่ตั�อิงการขนส่งสินค�าจำานว่นม่าก จึงทัำาให์�ม่่อิำานาจการตั่อิรอิงราคาค่าขนส่งลดลง ส่งผู้ลให์�
ราคา ค่าขนส่งส้งขึ�น อิยัา่งไรก็ด่ ค่าขนส่งท่ั�เพิ�ม่ม่ากขึ�นยังัคงอิยั้ใ่นระดบััท่ั�รับัได� และบัริษั์ทัยังัคงม่่กำาไรจาก 
การขายัสินค�าอิยั้่

มติิท่ี่�ประชุุม ท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นรับัทัราบัรายังานผู้ลการดำาเนินงานขอิงบัริษั์ทัในรอิบัปีั 2563

ระเบ่ียบีวาระท่ี่� 3 พิิจารณาอนุมัติิงบีแสดำงฐานะการเงินและงบีกำาไรข้าดำทุี่นเบ็ีดำเสร็จสำาหรับีปี สิ�นสุดำ ณ วันท่ี่� 31 ธัันวาคม 
2563 และรับีที่ราบีรายงานข้องผู้้้สอบีบัีญชุ่

นายัสิงห์์ ตัังทััตัสวั่สดิ� ปัระธานคณะกรรม่การตัรว่จสอิบั ได�เสนอิต่ัอิท่ั�ปัระชุม่ให์�พิจารณางบัแสดงฐ์านะ
การเงินและงบักำาไรขาดทุันเบ็ัดเสร็จสำาห์รับัปีั สิ�นสุด ณ วั่นท่ั� 31 ธันว่าคม่ 2563 ม่่ข�อิม้่ลโดยัสรุปัดังน่�

งบักำาไรขาดทุันเบ็ัดเสร็จสำาห์รับัปีั สิ�นสุด ณ วั่นท่ั� 31 ธันว่าคม่ 2563 สรุปัได�ดังน่�
• รายัได�รว่ม่ 1,850.00 ล�านบัาทั 
• กำาไรสุทัธิ 68.78 ล�านบัาทั 
• กำาไรสุทัธิต่ัอิหุ์�น 0.15 บัาทั 

งบัแสดงฐ์านะการเงิน ณ วั่นท่ั� 31 ธันว่าคม่ 2563 สรุปัได�ดังน่� 
• สินทัรัพยั์รว่ม่ 2,811.21 ล�านบัาทั 
• ห์น่�สินรว่ม่ 1,004.71 ล�านบัาทั 
• ส่ว่นขอิงผู้้�ถืือิหุ์�น 1,806.50 ล�านบัาทั 
• ทุันชำาระแล�ว่ 474.32 ล�านบัาทั

โดยังบัการเงินในรายังานปัระจำาปีัท่ั�ได�จัดส่งไปัแล�ว่นั�น ได�ผู่้านการตัรว่จสอิบัโดยัผู้้�สอิบับััญช่รับัอินุญาตัขอิง 
บัริษั์ทั สำานักงาน อ่ิว่ายั จำากัด และได�รับัคว่าม่เห็์นชอิบัจากคณะกรรม่การตัรว่จสอิบัแล�ว่ จากนั�นได�เปิัด
โอิกาสให์�ผู้้�ถืือิหุ์�นสอิบัถืาม่รายัละเอ่ิยัดเก่�ยัว่กับัระเบ่ัยับัว่าระ ไม่่ม่่คำาถืาม่จากผู้้�ถืือิหุ์�น จึงขอิให์�ผู้้�ถืือิหุ์�น
อินุมั่ติัในรายัการดังกล่าว่ตัาม่ท่ั�เสนอิ
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มติิท่ี่�ประชุุม ท่ั�ปัระชุม่พิจารณาแล�ว่ม่่ม่ติัอินุมั่ติังบัแสดงฐ์านะการเงินและงบักำาไรขาดทุันเบ็ัดเสร็จ
สำาห์รับัปีั สิ�นสุด ณ วั่นท่ั� 31 ธันว่าคม่ 2563 และรับัทัราบัรายังานขอิงผู้้�สอิบับััญช่  ซึี�ง
ได�ผู่้านการตัรว่จสอิบัและลงนาม่รับัรอิงจากผู้้�สอิบับััญช่ขอิง บัริษั์ทั สำานักงาน อ่ิว่ายั 
จำากัด อ่ิกทัั�งได�รับัคว่าม่เห็์นชอิบัจากคณะกรรม่การตัรว่จสอิบัแล�ว่ โดยัทั่�ปัระชุม่ม่่ม่ติั
อินุมั่ติัด�ว่ยัเส่ยังข�างม่ากขอิงจำานว่นผู้้�ถืือิหุ์�นท่ั�เข�าร่ว่ม่ปัระชุม่และม่อิบัฉัันทัะและม่่สิทัธิ
อิอิกเส่ยังลงคะแนนดังน่�

สรุปผลการลงคะแนน 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมิัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมิ 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

รายการ จำำานวันเส่ยงท่ี่�ล็งมติิ ร�อยล็ะ

เห็ุ้นด�วัย 404,610,100 100.0000

ไม่เห็ุ้นด�วัย 0 0.0000

งดออกเส่ยง 0 -

รวัม 404,610,100 100.0000

หมายเหตุิ 
ไม่่ม่่บััตัรเส่ยั เนื�อิงจากเป็ันการลงคะแนนเส่ยังผู่้านระบับัอิิเล็กทัรอินิกส์

ระเบ่ียบีวาระท่ี่� 4 พิิจารณาการจัดำสรรกำาไรสุที่ธิัและการจ่ายเงินปันผู้ลข้องบีริษััที่ประจำาปี 2563

ตัาม่นโยับัายัการจา่ยัเงินปัันผู้ลขอิงบัรษัิ์ทักำาห์นดให์� “จ่ายัปัันผู้ลไม่่น�อิยักว่่าร�อิยัละ 40 ขอิงกำาไรสทุัธิขอิง
งบัการเงินรว่ม่ ห์ลังหั์กเงินสำารอิงต่ัางๆ ทุักปัระเภทัท่ั�กฎห์ม่ายัและตัาม่เงื�อินไขท่ั�บัริษั์ทัได�กำาห์นดไว่�” 

เพื�อิให์�เป็ันไปัตัาม่นโยับัายัดังกล่าว่ ตัาม่ผู้ลปัระกอิบัการขอิงบัริษั์ทัปัระจำาปีั 2563 บัริษั์ทัม่่กำาไรสุทัธิตัาม่
งบัการเงินรว่ม่ 68.78 ล�านบัาทั โดยัสาม่ารถืเปัร่ยับัเท่ัยับัการจ่ายัเงินปัันผู้ลระห์ว่่างปีั 2561-2563 ดังต่ัอิ
ไปัน่� 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ปี  2563

(งบการเงินรวมิ)
ปี  2562

(งบการเงินรวมิ)
ปี  2561

(งบการเงินรวมิ)

1. กำาไรสุทัธิ 68.78 ล�านบัาทั 132.13 ล�านบัาทั 146.03 ล�านบัาทั

2. ห์ักสำารอิงตัาม่กฎห์ม่ายั 5% ---  ล�านบัาทั ---  ล�านบัาทั ---  ล�านบัาทั

3. กำาไรสุทัธิห์ลังห์ักสำารอิงตัาม่กฎห์ม่ายั 68.78 ล�านบัาทั 132.13 ล�านบัาทั 146.03 ล�านบัาทั

4. จำานว่นห์ุ�น 474.32  ล�านห์ุ�น 474.32  ล�านห์ุ�น 474.32  ล�านห์ุ�น

5. เงินปัันผู้ลจ่ายัตั่อิห์ุ�นทัั�งปัี 0.12 บัาทั/ห์ุ�น 0.25 บัาทั/ห์ุ�น 0.28 บัาทั / ห์ุ�น

6. เงินปัันผู้ลจ่ายัระห์ว่่างกาล งดจ่ายั 0.10 บัาทั/ห์ุ�น 0.06 บัาทั / ห์ุ�น

7. เงินปัันผู้ลจ่ายังว่ดสุดทั�ายั 0.12 บัาทั/ห์ุ�น 0.15 บัาทั/ห์ุ�น 0.22 บัาทั / ห์ุ�น

8. รว่ม่เงินปัันผู้ลจ่ายัทัั�งสิ�น 56.92 ล�านบัาทั 118.58 ล�านบัาทั 132.81 ล�านบัาทั

9. อิัตัราการจ่ายัเงินปัันผู้ล 83 % 90% 91  %

คณะกรรม่การบัริษั์ทัเห็์นคว่รให์�เสนอิต่ัอิท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นพิจารณาอินุมั่ติัการจัดสรรกำาไรและการจ่ายั
เงินปัันผู้ลปีั 2563 ดังน่� 

1. รับัทัราบัการงดจ่ายัเงินปัันผู้ลระห์ว่่างกาลขอิงบัริษั์ทั
2. ไม่่ตั�อิงจัดสรรกำาไรสุทัธิเนื�อิงจากปััจจุบัันบัริษั์ทัม่่ทุันสำารอิงครบัตัาม่ท่ั�กฎห์ม่ายักำาห์นดแล�ว่  
3. ให์�จ่ายัเงินปัันผู้ลปัระจำาปีั 2563 ในอัิตัราหุ์�นละ 0.12 บัาทั จำานว่น 474.32 ล�านหุ์�น รว่ม่เป็ันเงิน  

56.92  ล�านบัาทั โดยัม่่รายัละเอ่ิยัดการจ่ายัปัันผู้ลดังน่�
(1) เงินปัันผู้ลจ่ายัจำานว่น 23.72  ล�านบัาทั  ห์รือิเท่ัากับั  0.05  บัาทัต่ัอิหุ์�น  เป็ันการจ่ายัจาก

เงินปัันผู้ล ท่ั�จัดสรรม่าจากกำาไรท่ั�ได�รับัการยักเว่�นการเส่ยัภาษ่์เงินได�นิติับุัคคล
(2) เงินปัันผู้ลจ่ายัจำานว่น  9.49 ล�านบัาทั  ห์รือิเท่ัากับั  0.02  บัาทัต่ัอิหุ์�น  เป็ันการจ่ายัจาก

เงินปัันผู้ล ท่ั�จัดสรรม่าจากกำาไรท่ั�เส่ยัภาษ่์เงินได�นิติับุัคคล ในอัิตัราร�อิยัละ 20 
(3) เงินปัันผู้ลจ่ายัจำานว่น  23.72  ล�านบัาทั  ห์รือิเท่ัากับั  0.05 บัาทัต่ัอิหุ์�น  เป็ันการจ่ายัจาก

เงินปัันผู้ล ท่ั�จัดสรรม่าจากกำาไรท่ั�เส่ยัภาษ่์เงินได�นิติับุัคคล ในอัิตัราร�อิยัละ 30
(4) การจ่ายัเงินปัันผู้ลดังข�างตั�นได�กำาห์นดวั่นกำาห์นดรายัชื�อิผู้้�ม่่สิทัธิรับัเงินปัันผู้ล (Record Date)

ในวั่นพุธท่ั� 21 เม่ษ์ายัน 2564 และ
(5) กำาห์นดจ่ายัเงินปัันผู้ลในวั่นศุกร์ท่ั� 7 พฤษ์ภาคม่ 2564

บัริษั์ทัได�เปิัดโอิกาสให์�ผู้้�ถืือิหุ์�นสอิบัถืาม่ข�อิสงสัยัท่ั�เก่�ยัว่กับัการจัดสรรกำาไรสุทัธิและการจ่ายัเงินปัันผู้ล
ขอิง บัริษั์ทัปัระจำาปีั 2563 ปัรากฏิว่่าไม่่ม่่ท่ัานใดม่่ข�อิสงสัยั จึงได�ขอิให์�ท่ั�ปัระชุม่ลงม่ติัอินุมั่ติัการจัดสรร
กำาไรสุทัธิและการจ่ายัเงินปัันผู้ลขอิงบัริษั์ทัปัระจำาปีั 2563 ตัาม่ท่ั�เสนอิ
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มติิท่ี่�ประชุุม ท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นม่่ม่ติัอินุมั่ติัการจัดสรรกำาไรสุทัธิและการจ่ายัเงินปัันผู้ลขอิงบัริษั์ทั
ปัระจำาปีั 2563 ตัาม่ท่ั�เสนอิด�ว่ยัคะแนนเส่ยังข�างม่ากขอิงจำานว่นผู้้�ถืือิหุ์�นท่ั�เข�าร่ว่ม่
ปัระชุม่และ ม่อิบัฉัันทัะและม่่สิทัธิอิอิกเส่ยังลงคะแนนดังน่�

สรุปผลการลงคะแนน 
วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำาไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจำาปี 2563

รายการ จำำานวันเส่ยงท่ี่�ล็งมติิ ร�อยล็ะ

เห็ุ้นด�วัย 404,610,100 100.0000

ไม่เห็ุ้นด�วัย 0 0.0000

งดออกเส่ยง 0 -

รวัม 404,610,100 100.0000

หมายเหตุิ 
ไม่่ม่่บััตัรเส่ยั เนื�อิงจากเป็ันการลงคะแนนเส่ยังผู่้านระบับัอิิเล็กทัรอินิกส์

ระเบ่ียบีวาระท่ี่� 5 พิิจารณาแต่ิงตัิ�งผู้้้สอบีบัีญชุ่ และกำาหนดำค่าสอบีบัีญชุ่ ประจำาปี 2564

นายัสิงห์์ ตัังทััตัสวั่สดิ� กล่าว่รายังานต่ัอิท่ั�ปัระชุม่ ดังต่ัอิไปัน่� ตัาม่พระราชบััญญัติัม่ห์าชนจำากัด พ.ศ. 2535 
ซึี�งกำาห์นดให์�ท่ั�ปัระชุม่สามั่ญผู้้�ถืือิหุ์�น แต่ังตัั�งผู้้�สอิบับััญช่และกำาห์นดค่าสอิบับััญช่ขอิงบัริษั์ทัทุักปีั และ เพื�อิ
ให์�เป็ันไปัตัาม่กฎห์ม่ายัดังกล่าว่ คณะกรรม่การตัรว่จสอิบัและคณะกรรม่การบัริษ์ัทัเห็์นสม่คว่รเสนอิให์�ท่ั�
ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นพิจารณาให์� บัริษั์ทั สำานักงาน อ่ิว่ายั จำากัด ซึี�งเป็ันผู้้�สอิบับััญช่เดิม่เป็ันผู้้�สอิบับััญช่ขอิงบัริษั์ทั
และบัริษั์ทัยั่อิยั ปัระจำาปีั 2564 เนื�อิงจากม่่ม่าตัรฐ์านการทัำางานท่ั�ด่ ม่่คว่าม่เช่�ยัว่ชาญในการสอิบับััญช่  
รว่ม่ทัั�งปัฏิิบััติัห์น�าท่ั�ได�เป็ันอิย่ัางด่ตัลอิดม่า นอิกจากน่� เมื่�อิได�พิจารณาเปัร่ยับัเท่ัยับักับัปัริม่าณงานและ
อัิตัราค่าสอิบับััญช่ขอิงบัริษั์ทัจดทัะเบ่ัยันอืิ�นในระดับัเด่ยัว่กันแล�ว่ เห็์นว่่า บัริษั์ทั สำานักงาน อ่ิว่ายั  
จำากัด ม่่ค่าสอิบับััญช่ท่ั�เห์ม่าะสม่ รายัชื�อิผู้้�สอิบับััญช่ขอิงบัริษั์ทัและบัริษั์ทัย่ัอิยั ปัระจำาปีั 2564  ม่่ดังต่ัอิไปัน่�

รายชื่อ
เลขทะเบียน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบบัญชี TOG 

และบริษัทย่อย

1. นางสาวัศิริวัรรณ นิติย์ดำารง 5906 2561 - ปัจำจำุบัน หุ้รือ

2. นางสรินดา หุ้ิรัญประเสริฐวัุฒิ 4799 2558 -2560 หุ้รือ

3. นางสาวักมล็ที่ิพย์ เล็ิศวัิที่ย์วัรเที่พ 4377 ยังไม่เคยเป็นผู้้�ล็งนาม
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ทัั�งน่� ผู้้�สอิบับััญช่ตัาม่รายัชื�อิท่ั�เสนอิม่านั�น ไม่่ม่่คว่าม่สัม่พันธ์ห์รือิส่ว่นได�เส่ยักับับัริษั์ทั/บัริษั์ทัยัอ่ิยั/ผู้้�บัริห์าร/ 
ผู้้�ถืือิหุ์�นรายัให์ญ่แต่ัอิยั่างใด โดยัให์�คนใดคนห์นึ�งเป็ันผู้้�ทัำาการตัรว่จสอิบัและแสดงคว่าม่เห็์นต่ัอิงบัการเงิน
ขอิงบัริษั์ทัและบัริษั์ทัยั่อิยั และกำาห์นดค่าธรรม่เน่ยัม่สอิบับััญช่ปัระจำาปีั 2564 รว่ม่ 3 บัริษั์ทั จำานว่น 
2,470,000 บัาทั (สอิงล�านส่�แสนเจ็ดห์มื่�นบัาทัถื�ว่น) เท่ัยับัเท่ัากับัปีัก่อินห์น�า

บัริษั์ทัได�เปิัดโอิกาสให์�ผู้้�ถืือิหุ์�นสอิบัถืาม่รายัละเอ่ิยัดเก่�ยัว่กับัการแตั่งตัั�งผู้้�สอิบับััญช่ และกำาห์นดค่าสอิบั
บััญช่ ปัระจำาปีั 2564 ไม่่ม่่คำาถืาม่จากผู้้�ถืือิหุ์�น จึงได�ขอิให์�ท่ั�ปัระชุม่ลงม่ติัอินุมั่ติัการแต่ังตัั�งผู้้�สอิบับััญช่ และ
กำาห์นดค่าสอิบับััญช่ ปัระจำาปีั 2564 ตัาม่ท่ั�เสนอิ

มติิท่ี่�ประชุุม ท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นม่่ม่ติัอินุมั่ติัการแต่ังตัั�งผู้้�สอิบับััญช่ และกำาห์นดค่าสอิบับััญช่ ปัระจำาปีั 
2564 ตัาม่ท่ั�เสนอิด�ว่ยัคะแนนเส่ยังข�างม่ากขอิงจำานว่นผู้้�ถืือิหุ์�นท่ั�เข�าร่ว่ม่ปัระชุม่และ ม่อิบั
ฉัันทัะและม่่สิทัธิอิอิกเส่ยังลงคะแนนดังน่�

สรุปผลการลงคะแนน 
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2564

รายการ จำำานวันเส่ยงท่ี่�ล็งมติิ ร�อยล็ะ

เห็ุ้นด�วัย 404,614,300 100.0000

ไม่เห็ุ้นด�วัย 0 0.0000

งดออกเส่ยง 0 -

รวัม 404,614,300 100.0000

ระเบ่ียบีวาระท่ี่� 6 พิิจารณาเลือกตัิ�งกรรมการแที่นกรรมการท่ี่�ครบีกำาหนดำพ้ินจากติำาแหน่งติามวาระ
 

นายัไพรัช เม่ฆอิาภรณ์ ปัระธานคณะกรรม่การสรรห์าและกำาห์นดค่าตัอิบัแทันกล่าว่รายังานต่ัอิท่ั�ปัระชุม่ 
ดังน่� เพื�อิให์�เป็ันไปัตัาม่พระราชบััญญัติับัริษั์ทัม่ห์าชนจำากัด พ.ศ. 2535 และข�อิบัังคับัขอิงบัริษั์ทัข�อิ 22 
กำาห์นดให์� “กรรม่การตั�อิงพ�นจากตัำาแห์น่งตัาม่ว่าระในการปัระชุม่สามั่ญผู้้�ถืือิหุ์�นปัระจำาปีัในอัิตัรา 1 ใน 3 
ขอิงจำานว่นกรรม่การทัั�งห์ม่ด” ซึี�งในการปัระชุม่สามั่ญผู้้�ถืือิหุ์�นปีั 2564 ม่่กรรม่การท่ั�ครบักำาห์นดพ�นตัำาแห์น่ง
ตัาม่ว่าระจำานว่น 4 คน ได�แก่ 

1) ดร.สว่่าง ปัระจักษ์์ธรรม่
2) นายัสาโรจน์ ปัระจักษ์์ธรรม่
3) นายัธรณ์ ปัระจักษ์์ธรรม่ และ
4) นางสาว่วิ่จิตัต์ั ทัว่่ปัร่ชาชาติั
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ดร.สว่่าง ปัระจักษ์์ธรรม่ ได�เร่ยันต่ัอิท่ั�ปัระชุม่ว่่าตันเอิงเป็ันห์นึ�งในกรรม่การท่ั�ม่่ส่ว่นได�เส่ยัในการพิจารณาใน
ว่าระน่� ตันเอิงและกรรม่การอ่ิก 3 ท่ัานจึงขอิอิอิกจากห์�อิงปัระชุม่ก่อินการพิจารณา และกลับัเข�าม่าภายั
ห์ลังการพิจารณาในว่าระน่�สิ�นสุดลง โดยัระห์ว่่างท่ั�อิยั้่ภายันอิกห์�อิงปัระชุม่ได�ม่อิบัห์ม่ายัให์�คุณสิงห์์  
ตัังทััตัสวั่สดิ� ดำารงตัำาแห์น่งเป็ันปัระธานท่ั�ปัระชุม่แทันตันเอิง

ตัาม่ท่ั�บัริษั์ทัได�ปัระกาศในเว็่บัไซีต์ัขอิงบัริษั์ทัได�เร่ยันเชิญให์�ผู้้�ถืือิหุ์�นเสนอิรายัชื�อิบุัคคลท่ั�เห็์นว่่าม่่คุณสม่บััติั
เห์ม่าะสม่ เพื�อิรับัการคัดเลือิกเป็ันกรรม่การบัริษั์ทัรว่ม่ทัั�งเสนอิว่าระการปัระชุม่ต่ัางๆ ตัั�งแต่ัวั่นท่ั� 1 ตุัลาคม่ 
ถึืง 31 ธันว่าคม่ 2563 เพื�อิ ปัรากฏิว่่าไม่่ม่่การเสนอิชื�อิกรรม่การห์รือิเสนอิว่าระการปัระชุม่เข�าม่ายัังบัริษั์ทั

คณะกรรม่การสรรห์าและกำาห์นดคา่ตัอิบัแทัน (ซึี�งไม่่รว่ม่กรรม่การทั่�ครบักำาห์นดพ�นจากตัำาแห์นง่ตัาม่ว่าระ
ในการปัระชุม่ครั�งน่�) ได�พิจารณาแล�ว่เห็์นว่่า กรรม่การทัั�ง 4 คน เป็ันบุัคคลท่ั�ม่่คุณสม่บััติัท่ั�เห์ม่าะสม่และ
ไม่่ม่่ลักษ์ณะตั�อิงห์�าม่ตัาม่ข�อิกำาห์นดห์รือิกฎห์ม่ายัท่ั�เก่�ยัว่ข�อิงผู่้านกระบัว่นการกลั�นกรอิงอิยั่างรอิบัคอิบั 
ระมั่ดระวั่งขอิงคณะกรรม่การบัริษั์ทัแล�ว่ว่่า เป็ันผู้้�ท่ั�ม่่คว่าม่ร้� คว่าม่สาม่ารถื ปัระสบัการณ์ และ ม่่คุณสม่บััติั
ท่ั�เห์ม่าะสม่กับัการปัระกอิบัธุรกิจขอิงบัริษั์ทั 

บัริษั์ทัได�เปิัดโอิกาสให์�ผู้้�ถืือิหุ์�นและผู้้�รับัม่อิบัฉัันทัะสอิบัถืาม่รายัละเอ่ิยัดเก่�ยัว่กับัการพจิารณาเลอืิกตัั�งกรรม่การ
แทันกรรม่การทั่�ครบักำาห์นดพ�นจากตัำาแห์น่งตัาม่ว่าระ ไม่่ม่่คำาถืาม่จากผู้้�ถืือิหุ์�น จึงเสนอิให์�ท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�น
พิจารณาอินุมั่ติัแต่ังตัั�งกรรม่การท่ั�พ�นตัำาแห์น่งตัาม่ว่าระให์�กลับัเข�าดำารงตัำาแห์น่งอ่ิกว่าระห์นึ�ง โดยัเปิัดให์�ลง
คะแนนเลือิกตัั�งเป็ันรายับุัคคล
 
มติิท่ี่�ประชุุม ท่ั�ปัระชุม่ม่่ม่ติัอินุมั่ติัแต่ังตัั�งกรรม่การท่ั�ครบักำาห์นดพ�นจากตัำาแห์น่งตัาม่ว่าระ 4 คน ให์�กลับั

เข�าม่าดำารงตัำาแห์น่งอ่ิกว่าระห์นึ�งด�ว่ยัคะแนนเส่ยังข�างม่ากขอิงจำานว่นผู้้�ถืือิหุ์�นท่ั�เข�าร่ว่ม่ปัระชุม่
และม่อิบัฉัันทัะและม่่สิทัธิอิอิกเส่ยังลงคะแนนดังน่�

1) ดร. สว่่าง ปัระจักษ์์ธรรม่ กลับัเข�าดำารงตัำาแห์น่ง กรรม่การบัริษั์ทั

สรุปผลการลงคะแนน วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมิการแทนกรรมิการที่ครบกำาหนด
พ้นจากตำาแหน่งตามิวาระ - ดร. สว่าง ประจักษ์ธรรมิ

รายการ จำำานวันเส่ยงท่ี่�ล็งมติิ ร�อยล็ะ

เห็ุ้นด�วัย 392,614,300 100.0000

ไม่เห็ุ้นด�วัย 0 0.0000

งดออกเส่ยง 0 -

รวัม 392,614,300 100.0000
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2) นายัสาโรจน์ ปัระจักษ์์ธรรม่ กลับัเข�าดำารงตัำาแห์น่ง กรรม่การบัริษั์ทั

สรุปผลการลงคะแนน วาระที่ 6.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมิการแทนกรรมิการที่ครบกำาหนด
พ้นจากตำาแหน่งตามิวาระ - นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรมิ

รายการ จำำานวันเส่ยงท่ี่�ล็งมติิ ร�อยล็ะ

เห็ุ้นด�วัย 404,614,300 100.0000

ไม่เห็ุ้นด�วัย 0 0.0000

งดออกเส่ยง 0 -

รวัม 404,614,300 100.0000

3) นายัธรณ์ ปัระจักษ์์ธรรม่ กลับัเข�าดำารงตัำาแห์น่ง กรรม่การบัริษั์ทั

สรุปผลการลงคะแนน วาระที่ 6.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมิการแทนกรรมิการที่ครบกำาหนด
พ้นจากตำาแหน่งตามิวาระ - นายธรณ์ ประจักษ์ธรรมิ

รายการ จำำานวันเส่ยงท่ี่�ล็งมติิ ร�อยล็ะ

เห็ุ้นด�วัย 378,469,500 100.0000

ไม่เห็ุ้นด�วัย 0 0.0000

งดออกเส่ยง 0 -

รวัม 378,469,500 100.0000

4) นางสาว่วิ่จิตัต์ั ทัว่่ปัร่ชาชาติั กลับัเข�าดำารงตัำาแห์น่ง กรรม่การบัริษั์ทั

สรุปผลการลงคะแนน วาระที่ 6.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมิการแทนกรรมิการที่ครบกำาหนด
พ้นจากตำาแหน่งตามิวาระ - นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ

รายการ จำำานวันเส่ยงท่ี่�ล็งมติิ ร�อยล็ะ

เห็ุ้นด�วัย 404,614,300 100.0000

ไม่เห็ุ้นด�วัย 0 0.0000

งดออกเส่ยง 0 -

รวัม 404,614,300 100.0000

หมายเหตุิ
ไม่่ม่่บััตัรเส่ยั เนื�อิงจากเป็ันการลงคะแนนเส่ยังผู่้านระบับัอิิเล็กทัรอินิกส์
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ระเบี่ยบีวาระที่่� 7 พิิจารณาการกำาหนดำค่าติอบีแที่นคณะกรรมการบีริษััที่ คณะกรรมการชุุดำย่อย และโบีนัสกรรมการบีริษััที่
ประจำาปี 2564

 
นายัไพรัช เม่ฆอิาภรณ์ ปัระธานคณะกรรม่การสรรห์าและกำาห์นดค่าตัอิบัแทัน กล่าว่รายังานต่ัอิท่ั�ปัระชุม่ 
ดังน่� ตัาม่ข�อิบัังคับัขอิงบัริษั์ทัข�อิ 23 กำาห์นดให์� “กรรม่การม่่สิทัธิได�รับัค่าตัอิบัแทันจากบัริษั์ทัในร้ปัขอิงเงิน
รางวั่ลเบ่ั�ยัปัระชุม่ บัำาเห์น็จ โบันัส เบ่ั�ยัเล่�ยัง และสวั่สดิการต่ัางๆ ตัาม่ระเบ่ัยับัขอิงบัริษั์ทัห์รือิผู้ลปัระโยัชน์
ตัอิบัแทันในลักษ์ณะอืิ�นตัาม่ข�อิบัังคับัขอิงบัริษั์ทัห์รือิตัาม่ท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นจะอินุมั่ติั” 

ท่ั�ปัระชุม่จึงเสนอิให์�ผู้้�ถืือิหุ์�นกำาห์นดค่าตัอิบัแทันกรรม่การปัระจำาปีั 2564 ซึี�งคณะกรรม่การบัริษั์ทัโดยัผู่้าน
คณะกรรม่การสรรห์าและกำาห์นดค่าตัอิบัแทันได�พิจารณาห์ลักเกณฑ์์การกำาห์นดค่าตัอิบัแทันกรรม่การ โดยั
คำานึงถึืงคว่าม่เห์ม่าะสม่กับัภาระห์น�าท่ั�คว่าม่รับัผิู้ดชอิบัท่ั�ได�รับัม่อิบัห์ม่ายั และสาม่ารถืเท่ัยับัเค่ยังได�กับั
บัริษั์ทัจดทัะเบ่ัยันในตัลาดห์ลกัทัรัพย์ัแห่์งปัระเทัศไทัยั ท่ั�อิยั้ใ่นอุิตัสาห์กรรม่และธรุกิจท่ั�ม่่ขนาดใกล�เค่ยังกัน 
โดยัค่าตัอิบัแทันกรรม่การดังกล่าว่นั�น เพ่ยังพอิท่ั�จะจ้งใจให์�กรรม่การม่่คุณภาพและสาม่ารถืปัฏิิบััติัห์น�าท่ั�ให์�
บัรรลุเป้ัาห์ม่ายัตัาม่ทิัศทัางธุรกิจขอิงบัริษั์ทัท่ั�ว่างไว่�โดยัม่่กระบัว่นการ ท่ั�โปัร่งใสสร�างคว่าม่มั่�นใจให์�แก่ผู้้�ถืือิ
หุ์�น จึงเห็์นสม่คว่รเสนอิท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นพิจารณาค่าตัอิบัแทันกรรม่การ กรรม่การชุดย่ัอิยั และโบันัสกรรม่การ
ปัระจำาปีั 2564 รว่ม่ทัั�งสิ�นไม่่เกิน 6.815 ล�านบัาทั

1) ค่าตัอิบัแทันปัระจำาปีั 2564: พิจารณาจากผู้ลการดำาเนินงานขอิงบัริษั์ทัโดยัปััจจุบัันม่่กรรม่การรว่ม่ 
12 คน เสนอิให์�จ่ายัค่าตัอิบัแทันปัระจำาให์�กรรม่การ จำานว่นไม่่เกิน 5.815 ล�านบัาทั

2) โบันัสกรรม่การปีั 2564: โดยัพิจารณาจากผู้ลการดำาเนินงานในปีั 2563 คณะกรรม่การสรรห์าและ
กำาห์นดค่าตัอิบัแทันได�พิจารณาเห็์นคว่รให์�บัริษั์ทัตัอิบัแทันกรรม่การด�ว่ยัโบันัสปัระจำาปีั จำานว่นไม่่
เกิน 1.0 ล�านบัาทั

3) ไม่่ม่่ผู้ลปัระโยัชน์อืิ�นใด นอิกเห์นือิจากสวั่สดิการขอิงบัริษั์ทั

บัริษั์ทัได�เปิัดโอิกาสให์�ผู้้�ถืือิหุ์�นสอิบัถืาม่รายัละเอ่ิยัดเก่�ยัว่กับัการกำาห์นดค่าตัอิบัแทันคณะกรรม่การบัริษั์ทั 
คณะกรรม่การชุดยั่อิยั และโบันัสกรรม่การปัระจำาปีั 2564
มติิท่ี่�ประชุุม ท่ั�ปัระชุม่ม่่ม่ติัให์�อินุมั่ติัการกำาห์นดค่าตัอิบัแทันคณะกรรม่การบัริษั์ทั กรรม่การชุดย่ัอิยั และ

โบันัสกรรม่การบัริษั์ทัปัระจำาปีั 2564 เป็ันจำานว่นเงินรว่ม่ทัั�งสิ�นไม่่เกิน 6.815 ล�านบัาทั โดยัท่ั�
ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นม่่ม่ติัอินุมั่ติัด�ว่ยัเส่ยังไม่่น�อิยักว่่า 2 ใน 3 ขอิงจำานว่น ผู้้�ถืือิหุ์�นท่ั�เข�าร่ว่ม่ปัระชุม่
และม่อิบัฉัันทัะและม่่สิทัธิอิอิกเส่ยังลงคะแนนดังน่�
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สรุปผลการลงคะแนน 
วาระที่ 7 พิจารณาการกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมิการบริษัท คณะกรรมิการชุดย่อย 

และโบนัสกรรมิการบริษัทประจำาปี 2564

รายการ จำำานวันเส่ยงท่ี่�ล็งมติิ ร�อยล็ะ

เห็ุ้นด�วัย 404,614,300 100.0000

ไม่เห็ุ้นด�วัย 0 0.0000

งดออกเส่ยง 0 -

รวัม 404,614,300 100.0000

หมายเหตุิ
ไม่่ม่่บััตัรเส่ยั เนื�อิงจากเป็ันการลงคะแนนเส่ยังผู่้านระบับัอิิเล็กทัรอินิกส์

ระเบ่ียบีวาระท่ี่� 8 เรื�องอื�นๆ (ถ้ืาม่)

บัริษั์ทัได�เปิัดโอิกาสให์�ผู้้�ถืือิหุ์�นเสนอิว่าระห์รือิแสดงคว่าม่คิดเห็์นในโอิกาสน่� 

ไม่่ม่่ผู้้�ถืือิหุ์�นอืิ�นๆ ท่ัานใดตั�อิงการสอิบัถืาม่ ห์รือิแสดงคว่าม่คิดเห็์น

ปัระธานได�กล่าว่ขอิบัคุณผู้้�ถืือิหุ์�นท่ั�ม่าปัระชุม่ด�ว่ยัตันเอิงผู่้านระบับัอิอินไลน์และผู้้�ม่อิบัฉัันทัะทุักท่ัาน 
รว่ม่ทัั�งขอิบัคุณปัระธานคณะกรรม่การตัรว่จสอิบั 
ปัระธานคณะกรรม่การสรรห์าและกำาห์นดค่าตัอิบัแทัน 
ปัระธานคณะกรรม่การกลยัุทัธ์ธุรกิจ กรรม่การบัริษั์ทั คณะผู้้�บัริห์าร ผู้้�สอิบับััญช่ 
ท่ั�ปัรึกษ์ากฎห์ม่ายั ตััว่แทันจากสม่าคม่ส่งเสริม่ผู้้�ลงทุันไทัยั และ ตััว่แทันผู้้�ถืือิหุ์�น 
ท่ั�ได�กรุณาสละเว่ลาม่าเข�าร่ว่ม่การปัระชุม่ในครั�งน่�

การปัระชุม่เสร็จสิ�นและปิัดปัระชุม่ในเว่ลา 11.50 น.

-- ล็งนาม --
_________________________

(ดร.สว่ัาง ประจัำกษ์ธีรรม)
ประธีานกรรมการ

-- ล็งนาม --
_________________________

(น.ส.สุปัฏบ์ ควัรประดิษฐ์)
เล็ขานุการบริษัที่
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(สิ�งที่่�ส่งมาด�วัย 2)

สารสนเที่ศการรับีซื�อและรับีโอนกิจการที่ั�งหุ้มิด (Entire business Transfer) 
จากบีริษัที่ โพุล่ ซัน จํากัด (“PLS”) มิายังบีริษัที่ ไที่ยออพุต้ิคอล กรุ๊ป็ จํากัด (มิหุ้าชุน) (“TOG”)

 คณะกรรม่การขอิงบัริษั์ทั ไทัยัอิอิพติัคอิล กรุ๊ปั จำากัด (ม่ห์าชน) (“บัริษั์ทั ห์รือิ TOG”) ครั�งท่ั� 97 (2/2564) ได�ม่่ม่ติั เมื่�อิ
วั่นท่ั� 5 พฤษ์ภาคม่ 2564 พิจารณาการปัรับัโครงสร�างกลุ่ม่บัริษั์ทั โดยับัริษั์ทัจะรับัโอินกิจการทัั�งห์ม่ดจาก บัริษั์ทั โพล่ ซัีน จำากัด 
ด�ว่ยัวิ่ธ่การโอินกิจการทัั�งห์ม่ด (Entire Business Transfer) ซึี�งเป็ันบัริษั์ทัยั่อิยัขอิงบัริษั์ทั รายัละเอ่ิยัดท่ั�สำาคัญขอิงรายัการ 
ม่่ดังน่�

1. วัน เดืำอน ปี ท่ี่�เกิดำรายการ

บัริษั์ทัจะเข�าทัำารายัการรับัโอินกิจการทัั�งห์ม่ดภายัห์ลังจากได�รับัอินุมั่ติัจากท่ั�ปัระชุม่วิ่สามั่ญผู้้�ถืือิหุ์�น ครั�งท่ั� 1/2564 ซึี�ง
กำาห์นดการปัระชุม่ ในวั่นท่ั� 16 มิ่ถุืนายัน 2564 และคาดว่่าจะดำาเนินการแล�ว่เสร็จภายัในเดือินธันว่าคม่ปีั 2564

2. ค่้กรณ่ท่ี่�เก่�ยวข้้องและความสัมพัินธ์ัท่ี่�เก่�ยวกับีบีริษััที่

ผู้้�รับัโอิน :  บัริษั์ทั ไทัยัอิอิพติัคอิล กรุ๊ปั จำากัด (ม่ห์าชน)  (“TOG”)
ผู้้�โอิน :  บัริษั์ทั โพล่ ซัีน จำากัด (“PLS”)
คว่าม่สัม่พันธ์ : TOG เป็ันผู้้�ถืือิหุ์�นให์ญ่ขอิง PLS โดยัม่่สัดส่ว่นการถืือิหุ์�นร�อิยัละ 99.99 ขอิงหุ์�นสามั่ญทัั�งห์ม่ด 

และม่่กรรม่การร่ว่ม่กันคือิ 
 1. นายัธรณ์  ปัระจักษ์์ธรรม่ 
 2. นางอิม่ลรัตัน์  ปัระจักษ์์ธรรม่

 สรุปัข�อิม้่ลขอิง PLS :

ข�อิม้่ลเบืั�อิงตั�นขอิง PLS

ชื�อิบัริษั์ทั : บัริษั์ทั โพล่ ซัีน จำากัด (“PLS”)
ปัระเภทัธุรกิจ  : ผู้้�ผู้ลิตัและจำาห์น่ายัเลนส์ยั�อิม่ส่และเลนส์โพลาไรซ์ี
ทั่�ตัั�งสำานักงาน : 15/5 ห์ม่้่ 6 ถืนนบัางบััว่ทัอิง-สุพรรณบุัร่ ตัำาบัลละห์าร อิำาเภอิบัางบััว่ทัอิง จังห์วั่ด นนทับุัร่ 11110
เลขท่ั�นิติับุัคคล : 125540005766
วั่นท่ั�จดทัะเบ่ัยัน : 23 กรกฎาคม่ 2540
ทุันจดทัะเบ่ัยัน : 20,000,000.00 บัาทั
กรรม่การบัริษั์ทั : 1. นายัธรณ์ ปัระจักษ์์ธรรม่ 
 2. นางอิม่ลรัตัน์ ปัระจักษ์์ธรรม่
 3. นายัสรัฐ์ เตักาญจนว่นิช
 กรรม่การซึี�งลงชื�อิผู้้กพันบัริษั์ทัได�คือิ กรรม่การคนใดคนห์นึ�งลงนาม่พร�อิม่ปัระทัับัตัราบัริษั์ทั
สัดส่ว่นการถืือิครอิง : 99.99%
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 รายัชื�อิผู้้�ถืือิหุ์�นขอิง PLS ณ วั่นท่ั� 5 พฤษ์ภาคม่ 2564

ชื่อ-สกุล
จำานวนหุ้น (หุ้น) / 

สิทธิออกเสียง (เสียง)
สัดส่วนการถุือหุ้น (ร้อยละ) / 

สัดส่วนสิทธิออกเสียง (ร้อยละ)

1. นายัธรณ์ ปัระจักษ์์ธรรม่ 1 / 1 < 0.01% / < 0.01% 

2. นางอิม่ลรัตัน์ ปัระจักษ์์ธรรม่ 1 / 1 < 0.01% / < 0.01% 

3. นายัสรัฐ์ เตักาญจนว่นิช 1 / 1 < 0.01% / < 0.01% 

4. บัริษั์ทั ไทัยัอิอิพติัคอิล กรุ๊ปั จำากัด 
(ม่ห์าชน)

19,999,997 / 20,000,000 99.99% / 99.99%

20,000,000 / 20,000,000 100.00% / 100.00%

 สรุปัข�อิม้่ลงบัการแสดงฐ์านะการเงินขอิง PLS

รายัการงบัดุลท่ั�สำาคัญขอิง PLS สิ�นสุดรอิบัปีับััญช่ 2562 และ 2563 ดังท่ั�ได�เปิัดเผู้ยัในงบัการเงิน ม่่ดังน่� 
 (ห์น่ว่ยั: บัาทั)

ณ วันที่ 31 ธันวาคมิ

2563
(ตรวจสอบแล้ว)

2562
(ตรวจสอบแล้ว)

สินที่รัพิย์

สินที่รัพิย์หมุนเว่ยน

เงินสดและรายัการเท่ัยับัเท่ัาเงินสด 16,041,058 8,321,357

ล้กห์น่�การค�าและล้กห์น่�อืิ�น 7,847,743 17,048,606

สินค�าคงเห์ลือิ 26,504,117 25,837,300

สินทัรัพยั์ห์มุ่นเว่่ยันอืิ�น 707,930 874,669

ท่ั�ดิน อิาคารและอุิปักรณ์ 30,040,726 0

สินทัรัพยั์ไม่่ม่่ตััว่ตัน 65,505 0

รวมสินที่รัพิย์หมุนเว่ยน 81,207,079 52,081,932

สินที่รัพิย์ไม่หมุนเว่ยน

ท่ั�ดิน อิาคารและอุิปักรณ์ 0 30,582,905

สินทัรัพยั์ไม่่ม่่ตััว่ตัน 0 148,444

สินทัรัพยั์ไม่่ห์มุ่นเว่่ยันอืิ�น - เงินมั่ดจำา 0 27,000

รว่ม่สินทัรัพยั์ไม่่ห์มุ่นเว่่ยัน 0 30,758,349

รวมสินที่รัพิย์ 81,207,079 82,840,281
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ณ วันที่ 31 ธันวาคมิ

2563
(ตรวจสอบแล้ว)

2562
(ตรวจสอบแล้ว)

หน่�สินและส่วนข้องผู้้้ถืือหุ้น

หน่�สินหมุนเว่ยน

เงินก้�ยัืม่ระยัะสั�นจากธนาคาร 17,000,000 17,000,000

เจ�าห์น่�การค�าและเจ�าห์น่�อิื�น 4,410,199 5,011,925

สำารอิงผู้ลปัระโยัชน์ขอิงพนักงาน 3,631,286 0

รวมหน่�สินหมุนเว่ยน 25,041,485 22,011,925

หน่�สินไม่หมุนเว่ยน

สำารอิงผู้ลปัระโยัชน์ขอิงพนักงาน 0 4,109,060

รว่ม่ห์น่�สินไม่่ห์มุ่นเว่่ยัน 0 4,109,060

รวมหน่�สิน 25,041,485 26,120,985

ส่วนข้องผู้้้ถืือหุ้น

ทัุนจดทัะเบั่ยัน

ห์ุ�นสาม่ัญ 200,000 ห์ุ�น ม่้ลค่าห์ุ�นละ 
100 บัาทั

ทัุนทั่�อิอิกจำาห์น่ายัและชำาระเตั็ม่ม่้ลค่า
แล�ว่

20,000,000 20,000,000

กำาไรสะสม่

จัดสรรแล�ว่ - สำารอิงตัาม่กฏิห์ม่ายั 2,000,000 2,000,000

ยัังไม่่ได�จัดสรร 34,165,594 34,719,296

รวมส่วนข้องผู้้้ถืือหุ้น 56,165,594 56,719,296

รวมหน่�สินและส่วนข้องผู้้้ถืือหุ้น 81,207,079 82,840,281

รายัการระห์ว่่างกันขอิง บัริษั์ทั โพล่ ซัีน จำากัดและ ท่ั�จะลดลงภายัห์ลังการปัรับัโครงสร�างกิจการ

ลำาดับ ประเภทการทำารายการ
รายการระหว่างกัน (หน่วย: ล้านบาท)
สำาหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคมิ 2020

1 ซืี�อิสินค�า 0.80

2 ขายัสินค�า 0.39

รวม 1.19

ห์ม่ายัเห์ตุั: รายัการระห์ว่่างกันดังกล่าว่อิ�างอิิงรายังานปัระจำาปีั 2563 ขอิง บัริษั์ทั โพล่ ซัีน จำากัด
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3. ลักษัณะโดำยทัี่�วไปข้องรายการ

บัริษั์ทัจะดำาเนินการปัรับัโครงสร�างกิจการด�ว่ยัวิ่ธ่การรับัโอินกิจการทัั�งห์ม่ด โดยับัริษั์ทัจะรับัโอินธุรกิจการผู้ลิตัและ
จำาห์น่ายัเลนส์ยั�อิม่ส่และเลนส์โพลาไรซ์ีจาก PLS ทัรัพยั์สิน ห์น่�สิน ใบัอินุญาตั สิทัธิและห์น�าท่ั�ทัั�งห์ม่ด และดำาเนินการ
จดเลิกบัริษั์ทั PLS เพื�อิให์�เป็ันไปัตัาม่ห์ลักเกณฑ์์ขอิงปัระม่ว่ลรัษ์ฎากร ทัั�งน่� ม้่ลค่าการรับัโอินกิจการทัั�งห์ม่ดจะเป็ันไปั
ตัาม่ราคายัติุัธรรม่คณะกรรม่การบัรษัิ์ทัม่อิบัห์ม่ายัให์�กรรม่การบัรหิ์ารเป็ันผู้้�พิจารณา โดยัจ�างผู้้�ปัระเม่นิม้่ลค่าทัรัพยัสิ์น
อิิสระ ต่ัม้่ลค่ายัุติัธรรม่เพื�อิพิจารณาราคารับัโอินทั่�เห์ม่าะสม่ โดยัให์�คำานึงถึืงผู้ลปัระโยัชน์ส้งสุดขอิงบัริษั์ทัและเปั็นไปั
ตัาม่ข�อิกฎห์ม่ายัท่ั�เก่�ยัว่ข�อิง เช่น พระราชบััญญัติั ห์ลักทัรัพย์ัและตัลาดห์ลักทัรัพย์ั พ.ศ.2535 พระราชบััญญัติับัริษั์ทั
ม่ห์าชนจำากัด พ.ศ. 2535 และปัระม่ว่ลรัษ์ฏิากร รว่ม่ถึืง ปัระกาศท่ั�เก่�ยัว่ข�อิงขอิงกฏิห์ม่ายัดังกล่าว่ เป็ันตั�น ทัั�งน่�คาดว่่า
ธุรกรรม่การรับัโอินกิจการทัั�งห์ม่ดจะดำาเนินการแล�ว่เสร็จภายัในเดือินธันว่าคม่ ปีั 2564

เนื�อิงจากการรับัโอินกิจการทัั�งห์ม่ดเป็ันการปัรับัโครงสร�างกลุ่ม่บัริษั์ทัซึี�งอิยั้ภ่ายัใตั�การคว่บัคุม่เด่ยัว่กัน (Under Common 
Control: UCC) รายัการดังกล่าว่จึงไม่่จัดเป็ันรายัการปัระเภทัการได�ม่าซึี�งสินทัรัพยั์ตัาม่ปัระกาศคณะกรรม่การกำากับั
ตัลาดทัุนท่ั� ทัจ. 20/2551 เรื�อิงห์ลักเกณฑ์์ในการทัำารายัการทั่�ม่่นัยัสำาคัญท่ั�เข�าข่ายัเป็ันการได�ม่าห์รือิจำาห์น่ายัไปัซึี�ง
ทัรัพยั์สิน ลงวั่นท่ั� 31 สิงห์าคม่ 2551 และปัระกาศคณะกรรม่การตัลาดห์ลักทัรัพย์ัแห่์งปัระเทัศไทัยั เรื�อิงการเปิัดเผู้ยั
ข�อิม้่ลและการปัฏิิบััตักิารขอิงบัริษั์ทัจดทัะเบ่ัยันในการได�ม่าห์รือิจำาห์น่ายัไปัซึี�งทัรัพยัสิ์น พ.ศ. 2547 ลงวั่นท่ั� 29 ตุัลาคม่ 
2547 และไม่่เป็ันการทัำารายัการท่ั�เก่�ยัว่โยังกัน ตัาม่ปัระกาศคณะกรรม่การกำากับัตัลาดทุัน ทัจ. 21/2551 เรื�อิงห์ลัก
เกณฑ์์ในการทัำารายัการเก่�ยัว่โยังกัน ลงวั่นท่ั� 31 สิงห์าคม่ 2551 และปัระกาศคณะกรรม่การตัลาดห์ลักทัรัพยัป์ัระเทัศไทัยั 
เรื�อิง การเปัิดเผู้ยัข�อิม้่ลและการปัฏิิบััติัการขอิงบัริษั์ทัจดทัะเบ่ัยันในรายัการเก่�ยัว่โยังกัน พ.ศ. 2546 ลงว่ันท่ั� 19 
พฤศจิกายัน 2546 แต่ัเพื�อิให์�เป็ันไปัตัาม่ม่าตัรา 107 (2) (ข) แห่์งพระราชบััญญัติับัริษั์ทัม่ห์าชนจำากัด พ.ศ. 2535 จึง
ให์�นำาเสนอิต่ัอิท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นเพื�อิพิจารณาอินุมั่ติั

4. หลักการและเหตุิผู้ลในการปรับีโครงสร้างกลุ่มบีริษััที่

การทัำาธุรกรรม่รับัโอินกิจการทัั�งห์ม่ดขอิงบัริษั์ทั (ในฐ์านะผู้้�รับัโอิน) จากบัริษั์ทัย่ัอิยั (ในฐ์านะผู้้�โอิน) เป็ันไปัพื�อิให์�บัรรลุ
ตัาม่แผู้นกลยัุทัธ์ขอิงกล่ม่บัริษั์ทัในการสรา�งธุรกิจท่่ัเติับัโตัและยัั�งยัืนโดยัม่่แผู้นการปัรับัโครงสร�างกล่มุ่บัริษั์ทัดังน่� 

ก่อินปัรับัโครงสร�างกิจการ
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ห์ลังปัรับัโครงสร�างกิจการ

การทัำาธุรกรรม่รับัโอินกิจการทัั�งห์ม่ดดังกล่าว่ม่่ห์ลักการและเห์ตุัผู้ล ดังน่�

1) การรับัโอินกิจการทัั�งห์ม่ดม่าจะช่ว่ยัเพิ�ม่คว่าม่คล่อิงตััว่ในการบัริห์ารงานและการดำาเนินงานขอิงบัริษั์ทัทัั�งทัาง
ธุรกิจ ทัางบััญช่และทัางกฎห์ม่ายัเก่�ยัว่กับัการขอิอินุมั่ติัดำาเนินการต่ัางๆ จากทัั�งระดับักรรม่การบัริษั์ทัและระดับั
ผู้้�ถืือิหุ์�น 

2) การปัรบััโครงสร�างกลุ่ม่บัริษั์ทัโดยัการให์�บัริษั์ทัซึี�งเป็ันบัริษั์ทัม่ห์าชนจำากัดท่ั�จดทัะเบ่ัยันในตัลาดห์ลกัทัรัพย์ัแห่์ง
ปัระเทัศไทัยั เป็ันผู้้�รับัโอินกิจการทัั�งห์ม่ดและเป็ันผู้้�ดำาเนินธุรกิจโดยัตัรงน่าจะส่งผู้ลให์�กลุ่ม่บัริษั์ทัม่่คว่าม่น่าเชื�อิถืือิ 
ยัิ�งขึ�น สร�างคว่าม่มั่�นใจให์�แก่ค่้ค�า ล้กค�า รว่ม่ถึืงเสริม่สร�างคว่าม่สาม่ารถืในการแข่งขันขอิงกลุ่ม่บัริษั์ทัได�อิยั่าง
เต็ัม่ท่ั�

3) การรับัโอินกิจการทัั�งห์ม่ดม่าจะช่ว่ยัลดค่าใช�จ่ายัในการบัริห์ารจัดการต่ัางๆ ขอิงทัั�ง 2 บัริษั์ทัท่ั�เกิดขึ�นโดยัไม่่
จำาเป็ัน

4) การรับัโอินกิจการทัั�งห์ม่ดม่าจะดำาเนินการตัาม่ห์ลักเกณฑ์์ขอิงปัระม่ว่ลรัษ์ฏิากร และจะไม่่ม่่ภาระภาษ่์เงินได�ท่ั�
เกิดจากการ โอินทัรัพยั์สิน ตัาม่ม่าตัรา 74 (ข) (ค) และได�รับัยักเว่�นภาษ่์ม้่ลค่าเพิ�ม่เนื�อิงจากไม่่ถืือิเป็ันการขายั
ตัาม่ม่าตัรา 77/1 (8) (ฉั) รว่ม่ถึืงภาษ่์ท่ั�เก่�ยัว่ข�อิง เช่น ภาษ่์ธุรกิจเฉัพาะ และอิากรแสตัม่ป์ั ยักเว่�นเพ่ยังแต่ัค่า
ธรรม่เน่ยัม่โอินกรรม่สิทัธิ�ขอิง ทัรัพย์ัสินปัระเภทัต่ัางๆ (ถื�าม่่) อิาทิั ท่ั�ดิน อิาคาร เครื�อิงจักรท่ั�ม่่ทัะเบ่ัยัน เป็ันตั�น

5. ขั้�นติอนการปรับีโครงสร้าง

1) คณะกรรม่การบัริห์ารดำาเนินการปัรึกษ์าห์ารือิกับัท่ั�ปัรึกษ์ากฏิห์ม่ายัและภาษ่์ และผู้้�สอิบับััญช่ ท่ั�ได�รับัการแต่ังตัั�ง 
รว่ม่ถึืง ห์น่ว่ยังานท่ั�เก่�ยัว่ข�อิงเช่น สำานักงาน ก.ล.ตั. ตัลาดห์ลักทัรัพย์ัฯ กรม่สรรพากร เป็ันตั�น เพื�อิเตัร่ยัม่การดำาเนิน
การตัาม่ขั�นตัอินท่ั�เห์ม่าะสม่สำาห์รับัการทัำาธุรกรรม่รับัโอินกิจการทัั�งห์ม่ดจาก PLS และ  ดำาเนินการเปิัดเผู้ยัต่ัอิตัลาด
ห์ลักทัรัพยั์ฯ และ ระบุัในห์นังสือิเชิญปัระชุม่วิ่สามั่ญผู้้�ถืือิหุ์�น ครั�งท่ั� 1/2564 

2) คณะกรรม่การบัริห์ารดำาเนินการแต่ังตัั�งบัริษั์ทัผู้้�ปัระเมิ่นราคาทัรัพย์ัสินอิิสระ ท่ั�อิยั้ภ่ายัใตั�การรับัรอิงขอิงสำานักงาน 
ก.ล.ตั. เพื�อิทัำาห์น�าท่ั�ปัระเม่นิราคายัติุัธรรม่ขอิงทัรพัย์ัสินทัั�งห์ม่ดขอิง PLS ในฐ์านะผู้้�โอินกจิการเพื�อิใช�ปัระกอิบัการ
กำาห์นดราคาโอินกิจการทัั�งห์ม่ดท่ั�เห์ม่าะสม่ และเป็ันไปัตัาม่ห์ลักเกณฑ์ข์อิงปัระม่ว่ลรัษ์ฏิากรในเรื�อิงการรับัโอิน 
กิจการทัั�งห์ม่ด 

3) บัริษั์ทัจะขอิอินุมั่ติัจากท่ั�ปัระชุม่วิ่สามั่ญผู้้�ถืือิหุ์�นขอิงบัริษั์ทัเพื�อิม่่ม่ติัให์�รับัโอินกิจการทัั�งห์ม่ดจาก PLS
4) ในวั่นโอินกิจการทัั�งห์ม่ด PLS จะตั�อิงโอินทัรัพยั์สิน ห์น่�สิน สิทัธิและห์น�าท่ั�ทัั�งห์ม่ดท่ั�เก่�ยัว่ข�อิงและจำาเป็ันในการ

ปัระกอิบักิจการให์�แก่ บัริษั์ทัในราคายุัติัธรรม่ท่ั�ปัระเมิ่นโดยับัริษั์ทัผู้้�ปัระเมิ่นม้่ลค่าทัรัพย์ัสินอิิสระ 
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5) ในวั่นโอินกิจการทัั�งห์ม่ด PLS จะตั�อิงดำาเนินการให์�กรรม่การบัริษั์ทัลงนาม่สัญญาโอินและเปัล่�ยันสัญญา  ใบัอินุญาตั 
การจดทัะเบ่ัยันทัรัพยั์สินต่ัางๆ ให์�เป็ันชื�อิขอิงบัริษั์ทั

6) PLS จะตั�อิงดำาเนินการโอินพนักงานและล้กจ�างท่ั�อิยั้่ภายัใตั�สัญญาว่่าจ�างขอิง PLS ให์�เป็ันขอิง TOG ตัาม่เงื�อินไขท่ั�
กฎห์ม่ายัแรงงานกำาห์นด

7) PLS จะตั�อิงดำาเนินกิจการจดทัะเบ่ัยันเลิกบัริษั์ทัและชำาระบััญช่ตัาม่ขั�นตัอิน ระยัะเว่ลา และห์ลักเกณฑ์์ตัาม่ท่ั� 
กฎห์ม่ายักำาห์นด ภายัในรอิบัระยัะเว่ลาบััญช่เด่ยัว่กันกับัรอิบัระยัะเว่ลาบััญช่ท่ั�ม่่การโอินกิจการทัั�งห์ม่ด กล่าว่คือิ
ภายัใน 31 ธันว่าคม่ 2564 ตัาม่เงื�อินไขการโอินกิจการทัั�งห์ม่ดท่ั�ปัระม่ว่ลรัษ์ฎากรกำาห์นด

6. การกำากับีด้ำแลกิจการและการบีริหารงาน 

ภายัห์ลังการรับัโอินกิจการทัั�งห์ม่ด โครงสร�างการบัริห์ารกลุ่ม่บัริษั์ทัและการดำาเนินธุรกิจจะยัังคงเดิม่ การกำากับัด้แล
ด�านคว่าม่ขัดแยั�งทัางผู้ลปัระโยัชน์ภายัห์ลังการปัรับัโครงสร�างกล่มุ่บัริษั์ทั บัริษั์ทัจะยัังคงจัดให์�ม่่ระบับัการขจัดคว่าม่ 
ขัดแยั�งทัางผู้ลปัระโยัชน์เช่นเด่ยัว่กับัก่อินท่ั�จะม่่การจัดโครงสร�างกลุ่ม่บัริษั์ทั 

7. ผู้ลกระที่บีข้องธุัรกรรมการรับีโอนกิจการทัี่�งหมดำต่ิอฐานะที่างการเงินและผู้ลดำำาเนินงานข้องบีริษััที่ และผู้ลกระที่บีต่ิอ
ผู้้้ถืือหุ้นข้องบีริษััที่ 

การเข�าทัำาธุรกรรม่การรับัโอินกิจการทัั�งห์ม่ดในครั�งน่� จะไม่่ส่งผู้ลกระทับัต่ัอิฐ์านะทัางการเงินและผู้ลการดำาเนินงานขอิง
บัริษั์ทัอิยั่างม่่นัยัสำาคัญ เนื�อิงจากเป็ันการทัำาธุรกิจระห์ว่่างบัริษั์ทัและบัริษั์ทัยั่อิยั ซึี�งบัริษั์ทัถืือิหุ์�นอิยั้่ 99.99%

8. ความเห็นข้องคณะกรรมการบีริษััที่

คณะกรรม่การบัริษั์ทั เห็์นสม่คว่รให์�เสนอิท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นเพื�อิพิจารณาอินุมั่ติัให์�บัริษั์ทัรับัโอินกิจการ ทัั�งห์ม่ดขอิง PLS 
โดยัม่่ม้่ลค่าการรับัซืี�อิและรับัโอินกิจการทัั�งห์ม่ดปัระม่าณ 82 ล�านบัาทั กำาห์นดกรรม่การบัริห์ารขอิงบัริษั์ทัเผู้ยัแพร่
สารสนเทัศเมื่�อิวั่นท่ั� 13 พฤษ์ภาคม่ 2564

อิยั่างไรก็ตัาม่ ม้่ลค่าดังกล่าว่สาม่ารถืปัรับัเปัล่�ยันได� ตัาม่ม้่ลค่าทัางบััญช่ขอิงส่ว่นขอิง ผู้้�ถืือิหุ์�นขอิง PLS ท่ั�เปัล่�ยันไปั ณ 
วั่นทัำาเข�ารายัการ และให์�ท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นม่อิบัห์ม่ายั ให์�คณะกรรม่การขอิงบัริษั์ทั คณะกรรม่การบัริห์าร กรรม่การผู้้�
ม่่อิำานาจกระทัำาการแทันบัรษัิ์ทั ห์รือิบุัคคลท่ั�ได�รับัม่อิบัห์ม่ายัอิำานาจจากคณะกรรม่การขอิงบัรษัิ์ทั คณะกรรม่การบัรหิ์าร 
ห์รือิกรรม่การผู้้�ม่่อิำานาจกระทัำาการแทันขอิง บัริษั์ทั ม่่อิำานาจในการพิจารณาอินุมั่ติั กำาห์นดและ/ห์รือิเปัล่�ยันแปัลง 
แก�ไข รายัละเอ่ิยัดและเงื�อินไข ต่ัางๆ ท่ั�เก่�ยัว่ข�อิง กับัการโอินกิจการทัั�งห์ม่ดดังท่ั�แถืลงไว่�ข�างตั�น เช่น วั่นโอินกิจการ 
ราคา และวิ่ธ่การชำาระค่าตัอิบัแทัน ตัลอิดจนการเข�า เจรจา ทัำาคว่าม่ตักลง และ ลงนาม่ในเอิกสารและสัญญาต่ัาง ๆ 
ท่ั�เก่�ยัว่ข�อิง และการดำาเนินการใด ๆ  อัินจำาเป็ันและสม่คว่ร ท่ั�เก่�ยัว่เนื�อิงกับัการโอินกิจการทัั�งห์ม่ด ซึี�งรว่ม่ถึืงการติัดต่ัอิ
กับัส่ว่นราชการเก่�ยัว่ข�อิงจนเสร็จการ

อินึ�ง เนื�อิงจาก PLS เป็ันบัริษั์ทัยั่อิยัท่ั� TOG ถืือิหุ์�นร�อิยัละ 99.99 การรับัซืี�อิและรับัโอินกิจการทัั�งห์ม่ด ดังกล่าว่ไม่่ 
เข�าข่ายัเป็ันรายัการได�ม่าห์รือิจำาห์น่ายัไปัซึี�งสินทัรัพย์ั ห์รือิรายัการท่ั�เก่�ยัว่โยังกันตัาม่ข�อิกำาห์นดขอิงสำานักงานคณะ
กรรม่การห์ลักทัรัพย์ัและตัลาดห์ลักทัรัพย์ัแห่์งปัระเทัศไทัยั แต่ัเพื�อิให์�เป็ันไปัตัาม่ม่าตัรา 107(2)(ข) แห่์ง พระราชบััญญัติั
บัริษั์ทัม่ห์าชนจำากัด พ.ศ. 2535 จึงให์�นำาเสนอิต่ัอิท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นเพื�อิพิจารณาอินุมั่ติัต่ัอิไปั

9. ความเห็นคณะกรรมการติรวจสอบี และ/หรือกรรมการข้องบีริษััที่ท่ี่�แติกต่ิางจากความเห็นข้องคณะกรรมการบีริษััที่

ไม่่ม่่คณะกรรม่การตัรว่จสอิบั และ/ห์รือิ กรรม่การขอิงบัริษั์ทัท่ั�ม่่คว่าม่เห์็นแตักต่ัางจากคว่าม่เห์็นขอิงคณะกรรม่การ
บัริษั์ทัข�างตั�น
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        วัันท่ี่� 13 พฤษภาคม 2564
   
เรื�อง การแจำ�งมติิคณะกรรมการบริหุ้ารเรื�องการกำาหุ้นดม้ล็ค่าการรับโอนกิจำการทัี่�งหุ้มดจำากบริษัที่ โพล่็ ซัื้น จำำากัด (“PLS”) 

มายังบริษัที่ ไที่ยออพติิคอล็ กรุ�ป จำำากัด (มหุ้าชิน) (“TOG”)

เร่ยน  กรรมการแล็ะผู้้�จัำดการ
 ติล็าดหุ้ลั็กที่รัพย์แหุ่้งประเที่ศไที่ย

 ติามมติิท่ี่�ประชุิมคณะกรรมการบริษัที่ ครั�งท่ี่� 97 (2/2564) ของบริษัที่ ไที่ยออพติิคอล็ กรุ�ป จำำากัด (มหุ้าชิน) (“บริษัที่” 
หุ้รือ “TOG”) ซ่ื้�งประชุิมเมื�อวัันท่ี่� 5 พฤษภาคม 2564 ได�ม่มติิมอบหุ้มายใหุ้�คณะกรรมการบริหุ้ารเป็นผู้้�พิจำารณาม้ล็ค่าการรับซืื้�อ
แล็ะรับโอนกิจำการทัี่�งหุ้มดของ PLS ซ่ื้�งเป็นบริษัที่ย่อยท่ี่�บริษัที่ถืือหุุ้�นร�อยล็ะ 99.99 ของหุุ้�นสามัญทัี่�งหุ้มด โดยใหุ้�คำาน่งถ่ืง 
ผู้ล็ประโยชิน์ส้งสุดของบริษัที่แล็ะเป็นไปติามข�อกฎหุ้มายท่ี่�เก่�ยวัข�อง เช่ิน พระราชิบัญญัติิหุ้ลั็กที่รัพย์แล็ะติล็าดหุ้ลั็กที่รัพย์ 
พระราชิบัญญัติิบริษัที่มหุ้าชิน แล็ะประมวัล็รัษฎากร รวัมถ่ืงประกาศท่ี่�เก่�ยวัข�องของกฎหุ้มายดังกล่็าวั

 บัดน่� ท่ี่�ประชุิมคณะกรรมการบริหุ้ารร่วัมกับฝ่่ายบริหุ้ารของบริษัที่ ซ่ื้�งประชุิมเมื�อวัันท่ี่� 13 พฤษภาคม 2564 ได�ม่มติิ 
กำาหุ้นดม้ล็ค่าการรับซืื้�อแล็ะรับโอนกิจำการทัี่�งหุ้มดของ PLS โดยม่ม้ล็ค่าประมาณ 82 ล็�านบาที่ ซ่ื้�งเป็นราคาม้ล็ค่ายุติิธีรรม (Fair 
Value) โดยคำานวัณจำากราคาประเมินของท่ี่�ดิน อาคารแล็ะอุปกรณ์ท่ี่�ประเมินโดยผู้้�ประเมินอิสระ อย่างไรก็ติาม ม้ล็ค่าดังกล่็าวั
สามารถืปรับเปล่็�ยนได�ติามสถืานการณ์ ณ วัันเข�าที่ำารายการ

 บริษัที่จ่ำงได�เปิดเผู้ยข�อม้ล็ดังกล่็าวัมายังติล็าดหุ้ลั็กที่รัพย์แหุ่้งประเที่ศไที่ย แล็ะจำะระบุราคาดังกล่็าวัในหุ้นังสือเชิิญประชุิม
วิัสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ครั�งท่ี่� 1/2564 ผู่้านระบบอเิล็็กที่รอนกิส์ เพื�อใหุ้�ผู้้�ถืือหุุ้�นของบรษัิที่พิจำารณาแล็ะอนมัุติิการรบัซืื้�อแล็ะการรบัโอน
กิจำการต่ิอไป

 จ่ำงเร่ยนมาเพื�อโปรดที่ราบ

ขอแสดงควัามนับถืือ

__________________________________

(นายธีรณ์ ประจัำกษ์ธีรรม)

ประธีานเจำ�าหุ้น�าท่ี่�บริหุ้าร

บริษัที่ ไที่ยออพติิคอล็ กรุ�ป จำำากัด (มหุ้าชิน)

ผู้้�ม่อำานาจำเปิดเผู้ยสารสนเที่ศ

สำานักเล็ขานุการบริษัที่ฯ
+66 (2) 194 1145 ถ่ืง 50 ต่ิอ 3119
CompanySecretary@thaiopticalgroup.com 

(สิ�งท่ี่�ส่งมาด�วัย 3)

- - ล็งนาม - -
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เอกสารป็ระกอบีระเบี่ยบีวัาระที่่� 3
พุิจารณาการแต้่งต้ั�งผู้้้สอบีบีัญชุ่เพุื�อที่ํางบีการเงิน (ณ วัันเลิกบีริษัที่) และกําหุ้นดค่าสอบีบีัญชุ่

 เพื�อิให์�เป็ันไปัตัาม่พระราชบััญญติััม่ห์าชนจำากัด พ.ศ. 2535 ซึี�งกำาห์นดให์�ทั่�ปัระชมุ่ผู้้�ถืือิหุ์�นแต่ังตัั�งผู้้�สอิบับััญช่และกำาห์นด
ค่าสอิบับััญช่ขอิงบัริษั์ทัทุักปีั เนื�อิงจากท่ั�ปัระชุม่สามั่ญผู้้�ถืือิหุ์�น ครั�งท่ั� 18 ปัระจำาปีั 2564 ได�ม่่ม่ติัอินุมั่ติัการแต่ังตัั�งผู้้�สอิบับััญช่ 
จากบัริษั์ทัสำานักงาน อ่ิ ว่ายั จำากัด และม่่ม่ติักำาห์นดค่าสอิบับััญช่ปัระจำาปีั 2564 ไว่�แล�ว่ 

 อิย่ัางไรก็ด่ เมื่�อิม่่การทัำารายัการรับัซืี�อิและรับัโอินกิจการจึงทัำาให์�ม่่ค่าสอิบับััญช่เพิ�ม่เติัม่จากท่ั�ได�ขอิอินุมั่ติัไว่�แล�ว่นั�น ทัาง
บัริษั์ทัจึงเสนอิต่ัอิท่ั�ปัระชุม่วิ่สามั่ญผู้้�ถืือิหุ์�นอินุมั่ติัการแต่ังตัั�งผู้้�สอิบับััญช่เพื�อิทัำางบัการเงิน (ณ วั่นเลิกบัริษั์ทั) และกำาห์นดค่าสอิบั
บััญช่เพื�อิการปัรับัโครงสร�างธุรกิจโดยัการโอินกิจการทัั�งห์ม่ดน่� เป็ันกรณ่พิเศษ์

 จึงเร่ยันเสนอิให์�ท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นพิจารณาอินุมั่ติัการแต่ังตัั�งผู้้�สอิบับััญช่จาก บัริษั์ทั สำานักงาน อ่ิว่ายั จำากัด ให์�เป็ัน 
ผู้้�สอิบับััญช่เพื�อิทัำางบัการเงิน (ณ วั่นเลิกบัริษั์ทั) ขอิง บัริษั์ทั โพล่ ซัีน จำากัด ดังม่่รายัชื�อิต่ัอิไปัน่�

รายชื่อ
เลขทะเบียน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบบัญชี TOG

1.  นางสรินดา ห์ิรัญปัระเสริฐ์วุ่ฒิ 4799 2564 -  ปััจจุบััน

2.  นางสาว่ศิริว่รรณ นิตัยั์ดำารง 5906 2551 - 2563 ห์รือิ

3.  นางสาว่กม่ลทัิพยั์   เลิศว่ิทัยั์ว่รเทัพ 4377 ยัังไม่่เคยัเปั็นผู้้�ลงนาม่

 ทัั�งน่� ผู้้�สอิบับััญช่ตัาม่รายัชื�อิท่ั�เสนอิม่าข�างตั�นนั�น ไม่่ม่่คว่าม่สัม่พันธ์ห์รือิส่ว่นได�ส่ว่นเส่ยักับับัริษั์ทั / บัริษั์ทัยั่อิยั / 
กรรม่การ/ ผู้้�บัริห์าร/ ผู้้�ถืือิหุ์�นรายัให์ญ่ แต่ัอิยั่างใด โดยัม่่ค่าธรรม่เน่ยัม่สอิบับััญช่เพื�อิทัำางบัการเงิน (ณ วั่นเลิกบัริษั์ทั) จำานว่น 
150,000 บัาทั (ห์นึ�งแสนห์�าห์มื่�นบัาทัถื�ว่น)

(สิ�งทั่�ส่งม่าด�ว่ยั 4)



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

ข้อบีังคับีบีริษัที่ในส่วันที่่�เก่�ยวัข้องกับีการป็ระชุุมิผู้้้ถุือหุุ้้น
คุณสมิบีัต้ิของกรรมิการ / วัิธ่การเลือกต้ั�งกรรมิการ / กรรมิการออกจากต้ําแหุ้น่งต้ามิวัาระ

คุณสมบัีติิข้องกรรมการ

(ข้้อ 20) บัริษั์ทัม่่คณะกรรม่การคณะห์นึ�งเพื�อิดำาเนินกิจการบัริษั์ทั โดยัคณะกรรม่การขอิงบัริษั์ทัปัระกอิบัด�ว่ยักรรม่การอิยั่าง
น�อิยั 5 คน และกรรม่การไม่่น�อิยักว่่ากึ�งห์นึ�งขอิงจำานว่นกรรม่การทัั�งห์ม่ดนั�นตั�อิงม่่ถิื�นท่ั�อิยั้่ในราชอิาณาจักร และ
กรรม่การขอิงบัริษั์ทัจะตั�อิงเป็ันผู้้�ม่่คุณสม่บััติัตัาม่ท่ั�กฎห์ม่ายักำาห์นด แต่ัทัั�งน่�ผู้้�เป็ันกรรม่การขอิงบัริษั์ทัไม่่จำาเป็ันจะ
ตั�อิงเป็ันผู้้�ถืือิหุ์�นขอิงบัริษั์ทั คณะกรรม่การเป็ันผู้้�รับัผิู้ดชอิบัจัดการกิจการทัั�งห์ลายัทัั�งปัว่งขอิงบัริษั์ทั และม่่อิำานาจ
ห์น�าท่ั�ดำาเนินการภายัในขอิบัเขตั กฎห์ม่ายั วั่ตัถุืปัระสงค์และข�อิบัังคับัขอิงบัริษั์ทั และตัาม่ม่ติัท่ั�ปัระชุม่ให์ญ่ผู้้�ถืือิหุ์�น

(ข้้อ 21) การเลือิกตัั�งกรรม่การขอิงบัริษั์ทัให์�กระทัำาโดยัท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นทัั�งน่�เป็ันไปัตัาม่ห์ลักเกณฑ์์และวิ่ธ่การดังต่ัอิไปัน่�
(1) ผู้้�ถืือิหุ์�นคนห์นึ�งม่่คะแนนเส่ยัง 1 เส่ยังต่ัอิหุ์�น 1 หุ์�นท่ั�ตันถืือิอิยั้่
(2) ในการเลือิกตัั�งกรรม่การอิาจใช�วิ่ธ่อิอิกเส่ยังลงคะแนนเลือิกกรรม่การเป็ันรายับุัคคลในการลงม่ติัแต่ัละครั�งผู้้�ถืือิ

หุ์�นตั�อิงอิอิกเส่ยังด�ว่ยัคะแนนท่ั�ม่่ตัาม่ (1) ทัั�งห์ม่ด แต่ัจะแบ่ังคะแนนเส่ยังให์�แก่ผู้้�ใดม่ากน�อิยัเพ่ยังใดไม่่ได�
(3) บุัคคลซึี�งได�รับัคะแนนเส่ยังส้งสุดตัาม่ลำาดับัลงม่าเป็ันผู้้�ได�รับัการเลือิกตัั�งเป็ันกรรม่การเท่ัาจำานว่นกรรม่การท่ั�จะ

พึงม่่ห์รือิจะพึงเลือิกตัั�งในครั�งนั�น ในกรณ่ท่ั�บุัคคลซึี�งได�รับัการเลือิกตัั�งในลำาดับัถัืดลงม่าม่่คะแนนเส่ยังเท่ัากันเกิน
จำานว่นกรรม่การท่ั�จะพึงม่่ห์รือิจะพึงเลือิกตัั�งในครั�งนั�นให์�ผู้้�เป็ันปัระธานท่ั�ปัระชุม่เป็ันผู้้�อิอิกเส่ยังช่�ขาด

(ข้้อ 22) ในการปัระชุม่สามั่ญปัระจำาปีัทุักครั�ง ให์�กรรม่การอิอิกจากตัำาแห์น่ง 1 ใน 3 ขอิงจำานว่นกรรม่การท่ั�ม่่อิยั้่ทัั�งห์ม่ดถื�า
จำานว่นกรรม่การทั่�จะแบ่ังอิอิกให์�ตัรงเป็ัน 3 ส่ว่นไม่่ได� ก็ให์�อิอิกโดยัจำานว่นใกล�ท่ั�สุดกับัส่ว่น 1 ใน 3กรรม่การทั่�จะตั�อิง
อิอิกจากตัำาแห์น่งในปีั แรกและปีัท่ั�สอิงภายัห์ลังจดทัะเบ่ัยันบัริษั์ทันั�นให์�ใช�วิ่ธ่จับัสลากกันว่่าผู้้�ใดจะอิอิก ส่ว่นปีั ห์ลังๆ
ต่ัอิไปัให์�กรรม่การคนท่ั�อิยั้ใ่นตัำาแห์น่งนานท่ั�สุดนั�นเป็ันผู้้�อิอิกจากตัำาแห์น่ง กรรม่การท่ั�อิอิกตัาม่ว่าระนั�นได�รับัเลือิกตัั�ง
ให์ม่่ก็ได�

(ข้้อ 23) กรรม่การม่่สิทัธิได�รับัค่าตัอิบัแทันจากบัริษั์ทัในร้ปัขอิงเงินรางวั่ล เบ่ั�ยัปัระชุม่ บัำาเห์น็จ โบันัส ห์รือิผู้ลปัระโยัชน์ตัอิบัแทัน
ในลักษ์ณะอืิ�นตัาม่ท่ั�ท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นจะอินุมั่ติัซึี�งอิาจกำาห์นดเป็ันจำานว่นแน่นอินห์รือิว่างเป็ันห์ลักเกณฑ์์ และจะกำาห์นด
ไว่�เป็ันคราว่ ๆ ไปั ห์รือิจะให์�ม่่ผู้ลตัลอิดไปัจนกว่่าจะม่่การเปัล่�ยันแปัลงก็ได� และนอิกจากนั�นให์�ได�รับัเบ่ั�ยัเล่�ยังและ
สวั่สดิการตัา่งๆ ตัาม่ระเบ่ัยับัขอิงบัรษัิ์ทัคว่าม่ในว่รรคห์นึ�งไม่่กระทับักระเทัอืินสทิัธิขอิงพนกังานห์รอืิล้กจ�างขอิงบัรษัิ์ทั
ซึี�งได�รับัเลือิกตัั�งเป็ันกรรม่การในอัินท่ั�จะได�รับัค่าตัอิบัแทันและผู้ลปัระโยัชน์ในฐ์านะท่ั�เป็ันพนักงานห์รือิล้กจ�างขอิง
บัริษั์ทั

(ข้้อ 24) นอิกจากพ�นจากตัำาแห์น่งตัาม่ว่าระแล�ว่กรรม่การพ�นจากตัำาแห์น่งเมื่�อิ
(1) ตัายั
(2) ลาอิอิก
(3) ขาดคุณสม่บััติัห์รือิม่่ลักษ์ณะตั�อิงห์�าม่ด�ว่ยักฎห์ม่ายัว่่าด�ว่ยับัริษั์ทัม่ห์าชนจำากัด
(4) ท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นลงม่ติัให์�อิอิก
(5) ศาลม่่คำาสั�งให์�อิอิกจากตัำาแห์น่ง

(ข้้อ 25) กรรม่การคนใดจะลาอิอิกจากตัำาแห์น่ง ให์�ยัื�นใบัลาอิอิกต่ัอิบัริษั์ทั การลาอิอิกม่่ผู้ลนับัแต่ัวั่นท่ั�ใบัลาไปัถึืงบัริษั์ทั
 กรรม่การซึี�งลาอิอิกตัาม่ว่รรคฯห์นึ�ง จะแจ�งการลาอิอิกขอิงตันให์�นายัทัะเบ่ัยันทัราบัด�ว่ยัก็ได�

(สิ�งที่่�ส่งมาด�วัย 5)
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(ข้้อ 26) ในกรณ่ท่ั�ตัำาแห์น่งกรรม่การว่่างลงเพราะเห์ตุัอืิ�นนอิกจากถึืงคราว่อิอิกตัาม่ว่าระให์�คณะกรรม่การเลือิกบุัคคลคนห์นึ�ง
ซึี�งม่่คุณสม่บััติัและไม่่ม่่ลักษ์ณะตั�อิงห์�าม่ตัาม่กฎห์ม่ายัว่่าด�ว่ยับัริษั์ทัม่ห์าชนจำากัดเข�าเปัน็กรรม่การแทันในการปัระชมุ่
คณะกรรม่การคราว่ถัืดไปั เว่�นแต่ัว่าระขอิงกรรม่การจะเห์ลือิน�อิยักว่่า 2 เดือิน โดยับุัคคลซึี�งเข�าเป็ันกรรม่การแทัน 
ดังกล่าว่จะอิยั้่ในตัำาแห์น่งกรรม่การได�เพ่ยังเท่ัาว่าระท่ั�ยัังเห์ลือิอิยั้่ขอิงกรรม่การทั่�ตันแทันม่ตัิขอิงคณะกรรม่การตัาม่
ว่รรคห์นึ�งตั�อิงปัระกอิบัด�ว่ยัคะแนนเส่ยังไม่่น�อิยักว่่า 3ใน4ขอิงจำานว่นกรรม่การท่ั�ยัังเห์ลือิอิยั้่

(ข้้อ 27) ท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นอิาจลงม่ติัให์�กรรม่การคนใดอิอิกจากตัำาแห์น่งก่อินถึืงคราว่อิอิกตัาม่ว่าระได�ด�ว่ยัคะแนนเส่ยังไม่่ 
น�อิยักว่่า 3 ใน 4 ขอิงจำานว่นผู้้�ถืือิหุ์�นซึี�งม่าปัระชุม่และม่่สิทัธิอิอิกเส่ยัง และม่่หุ์�นนับัรว่ม่กันได�ไม่่น�อิยักว่่ากึ�งห์นึ�งขอิง
จำานว่นหุ์�นท่ั�ถืือิโดยัผู้้�ถืือิหุ์�นท่ั�ม่าปัระชุม่และม่่สิทัธิอิอิกเส่ยัง

(ข้้อ 28) ให์�คณะกรรม่การเลือิกกรรม่การคนห์นึ�งเป็ันปัระธานกรรม่การและเลือิกกรรม่การอ่ิกคนห์นึ�งเป็ันกรรม่การผู้้�จัดการ 
ในกรณ่ท่ั�คณะกรรม่การพิจารณาเห็์นสม่คว่รจะเลือิกกรรม่การคนห์นึ�งห์รือิห์ลายัคนเป็ันรอิงปัระธานกรรม่การก็ได� 
รอิงปัระธานกรรม่การม่่ห์น�าท่ั�ตัาม่ข�อิบัังคับัในกิจการซึี�งปัระธานกรรม่การม่อิบัห์ม่ายัการปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�น

การประชุุมผู้้้ถืือหุ้น

(ข้้อ 36) คณะกรรม่การตั�อิงจดัให์�ม่่การปัระชมุ่ผู้้�ถืือิหุ์�นเป็ันการปัระชมุ่สามั่ญปัระจำาปีั ภายัใน 4 เดือินนับัแต่ัวั่นสิ�นสุดขอิงรอิบั
ปีับััญช่ขอิงบัริษั์ทั การปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นคราว่อืิ�นนอิกจากว่รรคห์นึ�งทั่�กล่าว่ม่าแล�ว่ ให์�เร่ยักว่่าการปัระชุม่วิ่สามั่ญผู้้�ถืือิ
หุ์�น คณะกรรม่การจะเร่ยักปัระชุม่วิ่สามั่ญผู้้�ถืือิหุ์�นเมื่�อิใดก็ได�สุดแต่ัจะเห็์นสม่คว่ร ห์รือิผู้้�ถืือิหุ์�นรว่ม่กันนับัจำานว่นหุ์�น
ได�ไม่่น�อิยักว่่า 1 ใน 5 ขอิงจำานว่นหุ์�นท่ั�จำาห์น่ายัได�ทัั�งห์ม่ดห์รือิผู้้�ถืือิหุ์�นไม่่น�อิยักว่่า 25 คน ซึี�งม่่หุ์�นนับัรว่ม่กันได�ไม่่
น�อิยักว่่า 1 ใน 10ขอิงจำานว่นหุ์�นท่ั�จำาห์น่ายัได�ทัั�งห์ม่ด จะเข�าชื�อิกันทัำาห์นังสือิร�อิงขอิให์�คณะกรรม่การเร่ยักปัระชุม่
วิ่สามั่ญผู้้�ถืือิหุ์�นเมื่�อิใดก็ได� แต่ัตั�อิงระบุัเห์ตุัผู้ลในการท่ั�ขอิให์�เร่ยักปัระชุม่ไว่�ให์�ชัดเจนในห์นังสือิดังกล่าว่ด�ว่ยั ในกรณ่
น่�ให์�คณะกรรม่การจัดปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นภายัใน 1 เดือินนับัแต่ัวั่นท่ั�ได�รับัห์นังสือิจากผู้้�ถืือิหุ์�น

(ข้้อ 37) ในการเร่ยักปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�น ให์�คณะกรรม่การจัดทัำาเป็ันห์นังสือินัดปัระชุม่ ระบุัสถืานท่ั� วั่น เว่ลา ระเบ่ัยับัว่าระการ
ปัระชุม่ และเรื�อิงท่ั�จะเสนอิต่ัอิท่ั�ปัระชุม่ พร�อิม่ด�ว่ยัรายัละเอ่ิยัดตัาม่สม่คว่ร โดยัระบุัว่่าเป็ันเรื�อิงท่ั�จะเสนอิเพื�อิทัราบั 
เพื�อิอินุมั่ติัห์รือิเพื�อิพิจารณาแล�ว่แต่ักรณ่ รว่ม่ทัั�งคว่าม่เห็์นขอิงคณะกรรม่การในเรื�อิงดังกล่าว่ (ถื�าม่่) และจัดส่งให์�ผู้้�
ถืือิหุ์�นและนายัทัะเบ่ัยันทัราบัไม่่น�อิยักว่่า 7 วั่นก่อินวั่นปัระชุม่ และโฆษ์ณาคำาบัอิกกล่าว่นัดปัระชุม่ในห์นังสือิพิม่พ์
ติัดต่ัอิกัน 3 วั่นก่อินวั่นปัระชุม่ไม่่น�อิยักว่่า 3 วั่นให์�คณะกรรม่การห์รือิกรรม่การทั่�ได�รับัม่อิบัห์ม่ายัเป็ันผู้้�กำาห์นดว่ัน 
เว่ลา และสถืานท่ั�ท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�น ซึี�งสถืานท่ั�ท่ั�จะใช�เป็ันท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นนั�นตั�อิงอิย่้ัในทั�อิงท่ั�อัินเป็ันท่ั�ตัั�งขอิงสำานักงาน
ให์ญ่ ห์รือิสำานักงานสาขา ห์รือิจังห์วั่ดใกล�เค่ยังกับัท่ั�ตัั�งขอิงสำานักงานให์ญ่และสำานักงานสาขา ห์รือิจังห์วั่ดอืิ�นห์รือิ
สถืานท่ั�อืิ�น ตัาม่ท่ั�คณะกรรม่การเห็์นว่่าเห์ม่าะสม่

การมอบีฉัันที่ะเพืิ�อเข้้าประชุุมผู้้้ถืือหุ้น และสิที่ธิัข้องผู้้้ถืือหุ้นในการออกเส่ยงลงคะแนน

(ข้้อ 38) ในการปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�น ผู้้�ถืือิหุ์�นม่่สิทัธิเข�าปัระชุม่และอิอิกเส่ยังลงคะแนนในการปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�น แต่ัผู้้�ถืือิหุ์�นอิาจม่อิบั
ฉัันทัะให์�บัุคคลซึี�งบัรรลุนิตัิภาว่ะแล�ว่เข�าปัระชุม่และอิอิกเส่ยังแทันตันในการปัระชุม่ก็ได�ทัั�งน่�การม่อิบัฉัันทัะตั�อิงทัำา
เป็ันห์นังสือิม่อิบัฉัันทัะโดยัตั�อิงลงวั่นท่ั�และลายัมื่อิชื�อิขอิงผู้้�ถืือิหุ์�นท่ั�ม่อิบัฉัันทัะและผู้้�รับัม่อิบัฉัันทัะ และจะตั�อิงเปัน็ไปั
ตัาม่แบับัท่ั�นายัทัะเบ่ัยันกำาห์นด ห์นังสือิม่อิบัฉัันทัะน่�จะตั�อิงม่อิบัให์�แก่ปัระธานกรรม่การห์รือิผู้้�ท่ั�ปัระธานกำาห์นด ณ 
สถืานท่ั�ท่ั�ปัระชุม่ก่อินผู้้�รับัม่อิบัฉัันทัะเข�าปัระชุม่
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(ข้้อ 39) ในการปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�น ตั�อิงม่่ผู้้�ถืือิหุ์�นและผู้้�รับัม่อิบัฉัันทัะจากผู้้�ถืือิหุ์�น (ถื�าม่่) ม่าปัระชุม่ไม่่น�อิยักว่่า 25 คนและตั�อิงม่่
หุ์�นนับัรว่ม่กันได�ไม่่น�อิยักว่่า1ใน3ขอิงจำานว่นหุ์�นท่ั�จำาห์น่ายัได�ทัั�งห์ม่ด ห์รือิม่่ผู้้�ถืือิหุ์�นและผู้้�รับัม่อิบัฉัันทัะจากผู้้�ถืือิหุ์�น
ม่าปัระชุม่ไม่่น�อิยักว่่ากึ�งห์นึ�งขอิงจำานว่นผู้้�ถืือิหุ์�นทัั�งห์ม่ดและตั�อิงม่่หุ์�นนับัรว่ม่กันได�ไม่่น�อิยักว่่า 1 ใน 3 ขอิงจำานว่น
หุ์�นท่ั�จำาห์น่ายัได�ทัั�งห์ม่ดจึงจะครบัเป็ันอิงค์ปัระชุม่

 ในกรณ่ทั่�ปัรากฏิว่่าการปัระชมุ่ผู้้�ถืือิหุ์�นครั�งใดเมื่�อิล่ว่งเว่ลานดัไปัแล�ว่ถืงึ 1 ชั�ว่โม่ง จำานว่นผู้้�ถืือิหุ์�นซึี�งม่าเข�าร่ว่ม่ปัระชมุ่
ไม่่ครบัอิงคป์ัระชมุ่ตัาม่ทั่�กำาห์นดไว่�ห์ากว่่าการปัระชมุ่ผู้้�ถืือิหุ์�นได�เร่ยักนัดเพราะผู้้�ถืือิหุ์�นร�อิงขอิ การปัระชมุ่เป็ันอัินระงับั
ไปั ถื�าการปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นนั�นมิ่ใช่เป็ันการเร่ยักปัระชุม่เพราะผู้้�ถืือิหุ์�นร�อิงขอิให์�นัดปัระชุม่ให์ม่่และให์�ส่งห์นังสือินัด
ปัระชุม่ไปัยัังผู้้�ถืือิหุ์�นไม่่น�อิยักว่่า 7 วั่นก่อินวั่นปัระชุม่ ในการปัระชุม่ครั�งห์ลังน่�ไม่่บัังคับัว่่าจะตั�อิงครบัอิงค์ปัระชุม่

(ข้้อ 40) ในการปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�น ให์�ปัระธานกรรม่การนั�งเป็ันปัระธานท่ั�ปัระชุม่ ในกรณ่ท่ั�ปัระธานกรรม่การไม่่อิยั้่ในท่ั�ปัระชุม่ 
ห์รือิไม่่สาม่ารถืปัฏิิบััติัห์น�าท่ั�ได� ถื�าม่่รอิงปัระธานกรรม่การให์�รอิงปัระธานกรรม่การเป็ันปัระธาน ถื�าไม่่ม่่รอิงปัระธาน
กรรม่การห์รือิม่่แต่ัไม่่อิาจปัฏิิบััติัห์น�าท่ั�ได� ให์�ผู้้�ถืือิหุ์�นซึี�งม่าปัระชุม่เลือิกตัั�งผู้้�ถืือิหุ์�นคนห์นึ�งซึี�งได�เข�าร่ว่ม่ปัระชุม่เป็ัน
ปัระธานท่ั�ปัระชุม่

(ข้้อ 41) ปัระธานในท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นม่่ห์น�าท่ั�คว่บัคุม่การปัระชุม่ ให์�เป็ันไปัตัาม่กฎห์ม่ายัและข�อิบัังคับัขอิงบัริษั์ทัว่่าด�ว่ยัการ
ปัระชุม่ ในการน่�ตั�อิงดำาเนินการปัระชุม่ให์�เป็ันไปัตัาม่ลำาดับัระเบ่ัยับัว่าระท่ั�กำาห์นดไว่�ในห์นังสือินัดปัระชุม่ เว่�นแต่ัท่ั�
ปัระชุม่จะม่่ม่ติัให์�เปัล่�ยันลำาดับัระเบ่ัยับัว่าระด�ว่ยัคะแนนเส่ยังไม่่น�อิยักว่่า 2 ใน 3 ขอิงจำานว่นผู้้�ถืือิหุ์�นซึี�งม่าปัระชุม่

(ข้้อ 42) ในการอิอิกเส่ยังลงคะแนนในท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�น ให์�หุ์�น 1 หุ์�นม่่เส่ยัง 1 เส่ยัง ทัั�งน่� ผู้้�ถืือิหุ์�นคนใดม่่ส่ว่นได�เส่ยัเป็ันพิเศษ์
ในเรื�อิงใดซึี�งท่ั�ปัระชุม่จะได�ลงม่ติัผู้้�ถืือิหุ์�นคนนั�นไม่่ม่่สิทัธิอิอิกเส่ยังลงคะแนนด�ว่ยัในเรื�อิงนั�นนอิกจากการอิอิกเส่ยังลง
คะแนนเลือิกตัั�งกรรม่การ

มติิข้องท่ี่�ประชุุมผู้้้ถืือหุ้นนั�นให้ประกอบีด้ำวยคะแนนเส่ยงดัำงต่ิอไปน่�

(1) ในกรณ่ปักติัให์�ถืือิคะแนนเส่ยังข�างม่ากขอิงผู้้�ถืือิหุ์�นซึี�งม่าปัระชุม่และอิอิกเส่ยังลงคะแนนถื�าม่่คะแนนเส่ยังเท่ัากัน 
ให์�ปัระธานในท่ั�ปัระชุม่อิอิกเส่ยังเพิ�ม่ขึ�นอ่ิกเส่ยังห์นึ�งเป็ันเส่ยังช่�ขาด

(2) ในกรณ่ดังต่ัอิไปัน่�ให์�ถืือิคะแนนเส่ยังไม่่น�อิยักว่่าสาม่ในส่�ขอิงจำานว่นเส่ยังทัั�งห์ม่ดขอิงผู้้�ถืือิหุ์�นซึี�งม่าปัระชุม่และม่่
สิทัธิอิอิกเส่ยังลงคะแนน

(ก) การขายัห์รือิโอินกิจการขอิงบัริษั์ทัทัั�งห์ม่ดห์รือิบัางส่ว่นท่ั�สำาคัญให์�แก่บุัคคลอืิ�น
(ข) การซืี�อิห์รือิรับัโอินกิจการขอิงบัริษั์ทัอืิ�นห์รือิบัริษั์ทัเอิกชนม่าเป็ันขอิงบัริษั์ทั
(ค) การทัำาแก�ไข ห์รือิเลิกสัญญาเก่�ยัว่กับัการให์�เช่ากิจการขอิงบัริษั์ทัทัั�งห์ม่ดห์รือิบัางส่ว่นท่ั�สำาคัญ
(ง) การม่อิบัห์ม่ายัให์�บุัคคลอืิ�นเข�าจัดการธุรกิจขอิงบัริษั์ทั
(จ) การรว่ม่กิจการกับับุัคคลอืิ�นโดยัม่่วั่ตัถุืปัระสงค์จะแบ่ังกำาไรขาดทุันกัน
(ฉั) การแก�ไขเพิ�ม่เติัม่ห์นังสือิบัริคณห์์สนธิห์รือิข�อิบัังคับั
(ช) การเพิ�ม่ห์รือิลดทุันขอิงบัริษั์ทัห์รือิการอิอิกหุ์�นก้�
(ซี) การคว่บัห์รือิเลิกบัริษั์ทั
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(ข้้อ 43) กิจการอัินท่ั�ปัระชุม่สามั่ญปัระจำาปีั พึงกระทัำาม่่ดังน่�
(1) พิจารณารับัทัราบัรายังานขอิงคณะกรรม่การท่ั�เสนอิต่ัอิท่ั�ปัระชุม่แสดงถึืงผู้ลการดำาเนินการขอิงบัริษั์ทัในรอิบัปีัท่ั�

ผู่้านม่า
(2) พิจารณาและอินุมั่ติังบัดุลและบััญช่กำาไรขาดทุันขอิงบัริษั์ทั
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำาไร และการจ่ายัเงินปัันผู้ล
(4) พิจารณาเลือิกตัั�งกรรม่การแทันกรรม่การท่ั�อิอิกตัาม่ว่าระ
(5) พิจารณาแต่ังตัั�งผู้้�สอิบับััญช่และกำาห์นดค่าตัอิบัแทัน
(6) กิจการอืิ�น ๆ

เงินปันผู้ล และ เงินสำารอง

(ข้้อ 49) ห์�าม่มิ่ให์�ปัระกาศจ่ายัเงินปัันผู้ลนอิกจากโดยัม่ติัขอิงท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นห์รือิม่ติัขอิงคณะกรรม่การในกรณ่ท่ั�ม่่การจ่ายั
เงินปัันผู้ลระห์ว่่างกาลการจ่ายัเงินปัันผู้ลให์�แจ�งเป็ันห์นังสือิไปัยัังผู้้�ถืือิหุ์�นและโฆษ์ณาคำาบัอิกกล่าว่การจ่ายัเงินปัันผู้ล
นั�นทัางห์นังสือิพิม่พ์แห่์งทั�อิงท่ั�ฉับัับัห์นึ�งและจัดให์�ม่่การจ่ายัเงินปัันผู้ลดังกล่าว่ภายัใน 1 (ห์นึ�ง) เดือิน นับัแต่ัม่่ม่ติัเช่น
ว่่านั�น

(ข้้อ 50) คณะกรรม่การอิาจจ่ายัเงินปัันผู้ลระห์ว่่างกาลให์�แก่ผู้้�ถืือิหุ์�นเป็ันครั�งคราว่ได�เมื่�อิปัรากฏิแก่กรรม่การว่่าบัริษ์ัทัม่่กำาไร
พอิสม่คว่รท่ั�จะกระทัำาเช่นนั�นได�และเมื่�อิได�จ่ายัเงินปัันผู้ลแล�ว่ให์�รายังานให์�ท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นทัราบัในการปัระชุม่คราว่
ต่ัอิไปั

(ข้้อ 51) เงินปัันผู้ลนั�นให์�แบ่ังตัาม่จำานว่นหุ์�นหุ์�นละเท่ัาๆกันเว่�นแต่ัจะได�ม่่กำาห์นดไว่�เป็ันอิยั่างอืิ�นสำาห์รับัหุ์�นบุัริม่สิทัธิ การจ่ายั
เงินปัันผู้ลจากเงินปัระเภทัอืิ�นนอิกจากเงินกำาไรจะกระทัำามิ่ได�และในกรณ่ท่ั�บัริษั์ทัยัังม่่ยัอิดขาดทุันสะสม่อิยั้่ห์�าม่มิ่ให์�
จ่ายัเงินปัันผู้ลภายัใตั�ว่รรคดังกล่าว่ข�างตั�นในกรณ่ท่ั�บัริษั์ทัยังัจำาห์น่ายัหุ์�นไม่่ครบัตัาม่จำานว่นท่ั�จดทัะเบ่ัยันไว่�ห์รือิบัริษั์ทั
ได�จดทัะเบ่ัยันเพิ�ม่ทุันแล�ว่บัริษั์ทัจะจ่ายัเงินปัันผู้ลทัั�งห์ม่ดห์รือิบัางส่ว่นโดยัอิอิกเป็ันหุ์�นสามั่ญให์ม่่ให์�แก่ผู้้�ถืือิหุ์�นโดยัได�
รับัคว่าม่เห็์นชอิบัจากท่ั�ปัระชุม่ผู้้�ถืือิหุ์�นก็ได�

(ข้้อ 52) บัริษั์ทัตั�อิงจัดสรรกำาไรสุทัธิปัระจำาปีั ส่ว่นห์นึ�งไว่�เป็ันทุันสำารอิงไม่่น�อิยักว่่าร�อิยัละ 5 (ห์�า) ขอิงกำาไรสุทัธิปัระจำาปีัหั์ก
ด�ว่ยัยัอิดเงินขาดทุันสะสม่ยักม่า (ถื�าม่่) จนกว่่าทุันสำารอิงน่�จะม่่จำานว่นไม่่น�อิยักว่่าร�อิยัละ 10 (สิบั) ขอิงทุันจดทัะเบ่ัยัน 
นอิกจากทันุสำารอิงดังกล่าว่คณะกรรม่การอิาจเสนอิให์�ทั่�ปัระชมุ่ผู้้�ถืือิหุ์�นลงม่ติัให์�จัดสรรเงนิทุันสำารอิงอืิ�นตัาม่ท่ั�เห็์นว่่า
จะเป็ันปัระโยัชน์ในการดำาเนินการขอิงบัริษั์ทัด�ว่ยัก็ได�
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(สิ�งที่่�ส่งมาด�วัย 6)

เอกสารและหุ้ลักฐานที่่�ผู้้้เข้าร่วัมิป็ระชุุมิจะต้้องใชุ้ในการลงที่ะเบี่ยน
เข้าป็ระชุุมิผู้่านสื�ออิเล็กที่รอนิกส์ (e-EGM) 

บีุคคลธรรมิดา

1. กรณ่ผู้้�ถืือหุุ้�นเข�าประชิุมผู้่านระบบอิเล็็กที่รอนิกส์ด�วัยตินเอง : 
 ใหุ้�แสดงเอกสารที่่�ส่วันราชิการออกใหุ้�ที่่�ยังไม่หุ้มดอายุ เชิ่น บัติรประจำำาติัวัประชิาชิน บัติรประจำำาติัวัข�าราชิการ หุ้รือ

หุ้นังสือเดินที่าง แล็ะหุ้ากม่การเปล็่�ยนชิื�อ-นามสกุล็ ใหุ้�ยื�นหุ้ล็ักฐานประกอบการล็งที่ะเบ่ยนผู้่านระบบอิเล็็กที่รอนิกส์
2. กรณ่ผู้้�ถืือหุุ้�นมอบฉัันที่ะใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะเข�าประชิุม :
 ด�วัยเหุ้ตุิผู้ล็เรื�องควัามปล็อดภัยของข�อม้ล็ส่วันบุคคล็ผู่้านระบบอิเล็็กที่รอนิกส์ ระบบไม่รองรับการมอบฉัันที่ะของ

บุคคล็ธีรรมดาใหุ้�แก่บุคคล็ธีรรมดาผู้้�อื�นเข�าร่วัมประชุิมแล็ะออกเส่ยงแที่นตินในการประชุิมครั�งน่�ได� ดังนั�น เพื�อเป็นการรักษา
สิที่ธิีแล็ะผู้ล็ประโยชิน์ของท่ี่านผู้้�ถืือหุุ้�นในกรณ่ที่่�ท่ี่านผู้้�ถืือหุุ้�นไม่สามารถืเข�าร่วัมประชุิมด�วัยตัิวัเอง ที่างบริษัที่ฯ ขอควัามกรุณา
ใหุ้�ที่่านมอบฉัันที่ะใหุ้�แก่กรรมการอิสระของบริษัที่ที่่�ไม่ม่ส่วันได�ส่วันเส่ยในวัาระพิจำารณาเล็ือกติั�งกรรมการ ดังน่� 

  1) นายสิงหุ้์ ติังที่ัติสวััสดิ�
  2) นายไพรัชิ เมฆอาภรณ์
 โดยการกรอกข�อควัามใหุ้�ครบถื�วัน พร�อมที่ั�งล็งล็ายมือชิื�อในหุ้นังสือมอบฉัันที่ะ ติามแบบ ข. พร�อมติิดอากรแสติมป์ 

20 บาที่ (ดังสิ�งที่่�แนบมาด�วัย 8) แล็ะจำัดส่งไปรษณ่ย์แบบล็งที่ะเบ่ยนป้องกันการส้ญหุ้ายมาที่่� 

“สำานักเล็ขานุการบริษัที่บริษัที่ ไที่ยออพติิคอล็ กรุ�ป จำำากัด (มหุ้าชิน) 
ที่่�อย้่ 15/5 หุ้ม้่ 6 ถืนนบางบัวัที่อง-สุพรรณบุร่ 
ติำาบล็ล็ะหุ้าร อำาเภอบางบัวัที่อง จำังหุ้วััดนนที่บุร่ 11110” 
โดยใหุ้�ไปรษณ่ย์ส่งเอกสารใหุ้�ถื่งบริษัที่ล็่วังหุ้น�า

นิต้ิบีุคคล

1. กรณ่ผู้้�แที่นของผู้้�ถืือหุุ้�น (กรรมการ) ของผู้้�ถืือหุุ้�นเข�าประชิุมด�วัยตินเอง :
1.1 แสดงเอกสารที่่�ส่วันราชิการออกใหุ้�ของผู้้�แที่นเชิ่นเด่ยวักับกรณ่บุคคล็ธีรรมดาข�อ 1
1.2 สำาเนาหุ้นังสือรับรองการจำดที่ะเบ่ยนนิติิบุคคล็ของผู้้�ถืือหุุ้�นอายุไม่เกิน 3 เดือนซื้่�งรับรองสำาเนาถื้กติ�อง โดย 

ผู้้�แที่นนติิบิคุคล็ แล็ะมข่�อควัามแสดงใหุ้�เหุ้น็วัา่ผู้้�แที่นซื้่�งเปน็ผู้้�เข�ารว่ัมประชิมุมอ่ำานาจำกระที่ำาการแที่นนติิบิคุคล็
ซื้่�งเป็นผู้้�ถืือหุุ้�น

2. กรณ่ผู้้�ถืือหุุ้�นมอบฉัันที่ะใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะเข�าประชิุม :
2.1 หุ้นังสือมอบฉัันที่ะติามแบบที่่�แนบมาพร�อมหุ้นังสือนัดประชิุม ซื้่�งได�กรอกข�อควัามถ้ืกติ�องครบถื�วันแล็ะ 

ล็งล็ายมือชิื�อผู้้�มอบฉัันที่ะแล็ะผู้้�รับมอบฉัันที่ะ
2.2 ภาพถื่ายหุ้นังสือรับรองการจำดที่ะเบ่ยนนิติิบุคคล็ของผู้้�ถืือหุุ้�นอายุไม่เกิน 3 เดือนซื้่�งรับรองสำาเนาถื้กติ�องโดย 

ผู้้�แที่นนิติิบุคคล็ (กรรมการ)  แล็ะม่ข�อควัามแสดงใหุ้�เหุ้็นวั่าผู้้�แที่นนิติิบุคคล็ ซื้่�งล็งนามในหุ้นังสือมอบฉัันที่ะ
ม่อำานาจำกระที่ำาการแที่นนิติิบุคคล็ซื้่�งเป็นผู้้�ถืือหุุ้�น

2.3 แสดงเอกสารท่ี่�ส่วันราชิการออกใหุ้�ของผู้้�มอบฉันัที่ะ แล็ะผู้้�รับมอบฉันัที่ะเช่ินเด่ยวักับกรณบุ่คคล็ธีรรมดาข�อ 1
3. ผู้้�ถืือหุุ้�นซื้่�งมิได�ม่สัญชิาติิไที่ย หุ้รือเป็นนิติิบุคคล็ที่่�จำัดติั�งข่�นติามกฎหุ้มายติ่างประเที่ศ

3.1 ใหุ้�เติร่ยมเอกสารเชิ่นเด่ยวักับกรณ่นิติิบุคคล็ข�อ 1 แล็ะ 2
3.2 ในกรณท่ี่่�ผู้้�ถือืหุุ้�นเปน็ผู้้�ล็งที่นุชิาวัติา่งประเที่ศมอบใหุ้� Custodian เป็นผู้้�ล็งนามในหุ้นงัสอืมอบฉันัที่ะแที่นติ�อง

แสดงหุ้ล็ักฐานเพิ�มเติิม ดังติ่อไปน่�
3.2.1 หุ้นังสือมอบอำานาจำจำากผู้้�ถืือหุุ้�นที่่�เป็นผู้้�ล็งทีุ่นติ่างประเที่ศใหุ้� Custodian เป็นผู้้ด�าเนินการล็งนามใน

หุ้นังสือมอบฉัันที่ะแที่น
3.2.2 หุ้นังสือยืนยันวั่าผู้้�ล็งนามในหุ้นังสือมอบฉัันที่ะแที่นได�รับอนุญาติใหุ้�ประกอบธีุรกิจำ Custodian
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ที่ั�งน่�เอกสารที่่�มิได�ม่ติ�นฉับับเป็นภาษาอังกฤษจำะติ�องจำัดที่ำาคำาแปล็ภาษาอังกฤษแนบมาด�วัยแล็ะใหุ้�ผู้้�ถืือหุุ้�นหุ้รือผู้้�แที่น
นิติิบุคคล็นั�นรับรองควัามถื้กติ�องของการแปล็

**โดยบริษัที่ฯ จำะไม่ที่ำาการขอเอกสารเพิ�มเติิมหุ้รือสร�างภาระใหุ้�ผู้้�ถืือหุุ้�นเกินสมควัร (เชิ่น ไม่ม่การกำาหุ้นดใหุ้�ติ�องใชิ�บัติร
ประชิาชินติัวัจำริงของผู้้�มอบอำานาจำ หุ้รือกำาหุ้นดในสิ�งที่่�นอกเหุ้นือไปจำากเอกสารหุ้รือหุ้นังสือเวั่ยนของที่างการที่่�เก่�ยวัข�อง) **

ผู้้�ถือืหุุ้�นท่ี่�ไมส่ามารถืเข�ารว่ัมประชิมุผู้า่นสื�ออเิล็ก็ที่รอนกิส ์(e-EGM) ของบรษัิที่ฯ ได�ด�วัยตินเองสามารถืมอบฉันัที่ะได�โดย
ดำาเนินการดังติ่อไปน่�

1. เลื็อกมอบฉัันที่ะใหุ้�กรรมการอิสระคนใดคนหุ้น่�งติามควัามประสงค์ของผู้้�ถืือหุุ้�นโดยใหุ้�ระบุชิื�อพร�อมรายล็ะเอ่ยดของ
บคุคล็ที่่�ผู้้�ถือืหุุ้�นประสงค์จำะมอบฉันัที่ะ หุ้รอืกาเครื�องหุ้มายหุ้น�าชิื�อกรรมการอสิระ ติามที่่�บริษทัี่ระบไุวั�ในหุ้นงัสอืมอบฉันัที่ะ โดย
เล็ือกเพ่ยงที่่านเด่ยวัใหุ้�เป็นผู้้�รับมอบฉัันที่ะในการเข�าร่วัมประชิุมดังกล็่าวั

2. ปิดอากรแสติมป์ จำำานวัน 20 บาที่ พร�อมที่ั�งข่ดฆ่าล็งวัันที่่�ที่่�ที่ำาหุ้นังสือมอบฉัันที่ะดังกล็่าวั เพื�อใหุ้�ถ้ืกติ�องแล็ะม่  
ผู้ล็ผู้้กพันติามกฎหุ้มาย

3. ส่งหุ้นังสือมอบฉัันที่ะซ่ื้�งกรอกรายล็ะเอ่ยดครบถื�วันแล็�วัพร�อมด�วัยเอกสารหุ้ล็ักฐานข�างติ�นมายังสำานักงานใหุ้ญ่ของ 
บริษัที่ฯ ดังน่�

3.1 ที่างไปรษณ่ย์: 
สำานักเล็ขานุการบริษัที่  
บริษัที่ ไที่ยออพติิคอล็ กรุ�ป จำำากัด (มหุ้าชิน) สำานักงานใหุ้ญ่
เล็ขที่่� 15/5 หุ้ม้่ 6 ถืนนบางบัวัที่อง-สุพรรณบุร่ 
ติำาบล็ล็ะหุ้าร อำาเภอบางบัวัที่อง นนที่บุร่ 11110  

3.2 ที่าง E-mail: CompanySecretary@thaiopticalgroup.com 

เพื�อใหุ้�การประชิุมวัิสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ครั�งที่่� 1/2564 ผู้่านระบบอิเล็็กที่รอนิกส์เป็นไปอย่างม่ประสิที่ธีิภาพ บริษัที่ฯ จำ่งขอ
เร่ยนเชิิญที่่านผู้้�ถืือหุุ้�นส่งคำาถืามที่่�เก่�ยวักับวัาระการประชิุมล็่วังหุ้น�า โดยขอใหุ้�ที่่านผู้้�ถืือหุุ้�นส่งคำาถืามพร�อมระบุชิื�อ/เล็ขที่ะเบ่ยน
ผู้้�ถืือหุุ้�น/หุ้มายเล็ขโที่รศัพที่์/อ่เมล็ล็์ ที่่�สามารถืติิดติ่อได� แล็ะขอควัามกรุณาผู้้�ถืือหุุ้�นเจำ�งควัามประสงค์เข�าร่วัมประชิุมผู้่านระบบ
อิเล็็กที่รอนิกส์ล็่วังหุ้น�า เนื�องจำากที่างบริษัที่ฯ จำะใชิ�ระบบ “Username” แล็ะ “Password” ในการล็งที่ะเบ่ยนแล็ะนับคะแนน
เส่ยงในการประชิุม ดังนั�นผู้้�ถืือหุุ้�นหุ้รือผู้้�รับมอบฉัันที่ะโปรดยืนยันติัวัตินก่อนเข�าร่วัมการประชิุม 

ที่ั�งน่� ผู้้�ถืือหุุ้�นไม่สามารถืแบ่งแยกจำานวันหุุ้�นโดยมอบฉัันที่ะใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะหุ้ล็ายคนเพื�อแบ่งแยกการล็งคะแนนเส่ยง
ได� แล็ะผู้้�ถืือหุุ้�นจำะติ�องมอบฉัันที่ะเท่ี่ากับจำำานวันหุุ้�นท่ี่�ตินถืืออย่้โดยไม่สามารถืจำะมอบฉัันที่ะเพ่ยงบางส่วันน�อยกว่ัาจำำานวันท่่ี่�ติน
ถืืออย้่ได�เวั�นแติ่เป็น Custodian ที่่�ผู้้�ถืือหุุ้�นซ่ื้�งเป็นผู้้�ล็งทีุ่นติ่างประเที่ศแล็ะแติ่งติั�งใหุ้�เป็นผู้้�รับฝ่ากแล็ะด้แล็หุุ้�นติามหุ้นังสือมอบ
ฉัันที่ะแบบ ค. (สามารถืดาวัโหุ้ล็ดได�ที่่� www.thaiopticalgroup.com)

การลงที่ะเบี่ยนเข้าส้่ระบีบีการป็ระชุุมิ (log-in)

บรษิทัี่จำะเริ�มเปดิระบบการเข�ารว่ัมประชิมุวัสิามัญผู้้�ถือืหุุ้�นก่อนเริ�มการประชิมุติั�งแติ ่08:00 น. เป็นติ�นไป โดยการประชิมุ
จำะดำาเนินการในวัันที่่� 16 พฤษภาคม  2564 เวัล็า 10:00 น. ผู้่านสื�ออิเล็็กที่รอนิกส์ (e-EGM) โดยผู้้�ใหุ้�บริการด�านระบบจำัดการ
ประชิุม (DAP e-Shareholder Meeting) คือ บริษัที่ ดิจำิที่ัล็ แอคเซื้ส แพล็ติฟอร์ม จำำากัด (บริษัที่ย่อยของติล็าดหุ้ล็ักที่รัพย์แหุ้่ง
ประเที่ศไที่ย) ถื่ายที่อดจำากหุ้�องออพติิคแกล็เล็อร่�ของบริษัที่ อุติสาหุ้กรรมแวั่นติาไที่ย จำำากัด หุ้รือ TOC (บริษัที่ย่อย)
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แบีบีหุ้นังสือมิอบีฉันที่ะ แบีบี ข.
   (แบีบีที่่�กําหุ้นดรายการต้่างๆที่่�จะมิอบีฉันที่ะที่่�ละเอ่ยดชุัดเจนต้ายต้ัวั)

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

 วัันที่่� ................เดือน ..........................พ.ศ ................

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

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

อำาเภอ/เขติ .......................................จำังหุ้วััด .............................................. รหุ้ัสไปรษณ่ย์ ...........................................................

(2) เป็นผู้้�ถืือหุุ้�นของ บีริษัที่ ไที่ยออพุต้ิคอล กรุ๊ป็ จํากัด (มิหุ้าชุน)

โดยถืือหุุ้�นจำำานวันที่ั�งสิ�นรวัม ..........................หุุ้�น แล็ะออกเส่ยงล็งคะแนนได�เที่่ากับ .............................................เส่ยง ดังน่�

 หุุ้�นสามัญ ...............................................หุุ้�น ออกเส่ยงล็งคะแนนได�เที่่ากับ ....................................................เส่ยง

 หุุ้�นบุริมสิที่ธีิ ..........................................หุุ้�น ออกเส่ยงล็งคะแนนได�เที่่ากับ ....................................................เส่ยง

(3) ขอิม่อิบัฉัันทัะให์�กรรม่การอิิสระ

 1)  .........................................................นายสิงหุ้์ ติังที่ัติสวััสดิ� ............................................... อายุ..........77 ..........ปี

อย้่บ�านเล็ขที่่� ..59 .......ซื้อย สุขุมวัิที่ 64 ........(โรงเร่ยนพงษ์เวัชิอนุสรณ์) .................ติำาบล็/แขวัง............บางจำาก.............

อำาเภอ/เขติ ................พระโขนง ........จำังหุ้วััด ........... กรุงเที่พฯ ........รหุ้ัสไปรษณ่ย์ .............10260 ...........หุ้รือ

 2)  ..........................................................นายไพรัชิ เมฆอาภรณ์ ............................................. อายุ..........75..........ปี

อย้่บ�านเล็ขที่่� ..95 หุ้ม้่ที่่� 5 หุ้ม้่บ�านศร่นครพัฒนา .... ถืนน นวัมินที่ร์ .......................ติำาบล็/แขวัง............คล็องกุ่ม............

อำาเภอ/เขติ ................บ่งกุ่ม .............จำังหุ้วััด ........... กรุงเที่พฯ ........รหุ้ัสไปรษณ่ย์ .............10240 ..................................

คนหุ้น่�งคนใดเพ่ยงคนเด่ยวัเป็นผู้้�แที่นของข�าพเจำ�าเพื�อเข�าประชุิมแล็ะออกเส่ยงล็งคะแนนแที่นข�าพเจำ�าในการป็ระชุุมิวิัสามัิญ

ผู้้้ถืุอหุุ้้นครั�งที่่� 1/2564  ผู้่านระบีบีอิเล็กที่รอนิกส์ โดยม่บริษัที่ ดิจิำที่ัล็ แอคเซื้ส แพล็ติฟอร์ม จำำากัด ซื้่�งเป็นบริษัที่ย่อยของ

ติล็าดหุ้ลั็กที่รพัยแ์หุ่้งประเที่ศไที่ย เปน็ผู้้�ใหุ้�บรกิารด�านระบบจัำดการประชุิม (e-EGM)  ที่า่นผู้้�ถืือหุุ้�นสามารถืเข�าร่วัมการประชุิมได�

ผู้า่นที่างระบบอเิล็ก็ที่รอนกิส์เที่า่นั�น ซ่ื้�งจำะจำดัการประชิมุในวันัพุธุที่่� 16  มิถิุนุายน  2021 เวัลา 10:00 น. เปน็ติ�นไป โดยถืา่ยที่อด

จำากหุ้�องออพติิกแกล็เล็อร่� บริษัที่ อุติสาหุ้กรรมแวั่นติาไที่ย จำำากัด หุ้รือ TOC ติั�งอย้่ที่่� 61/9 หุ้ม้่ที่่� 5 ถืนนบางบัวัที่อง-สุพรรณบุร่ 

ติำาบล็ล็ะหุ้าร อำาเภอบางบัวัที่อง จำังหุ้วััดนนที่บุร่ 11110 หุ้รือที่่�จำะพ่งเล็ื�อนไปในวััน เวัล็า สถืานที่่�หุ้รือวัิธี่การเข�าประชิุมอื�นด�วัย

(4) ข�าพเจ�าขอิม่อิบัฉัันทัะให์�ผู้้�รับัม่อิบัฉัันทัะอิอิกเส่ยังลงคะแนนแทันข�าพเจ�าในการปัระชุม่ครั�งน่�ดังน่�

วัาระท่ี่� 1 เรื�อง พิจำารณารับรองรายงานการประชิุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ครั�งท่ี่� 18 ประจำำาปี 2564 ผู้่านระบบอิเล็็กที่รอนิกส์ 

วัันที่่� 8 เม่ษ์ายัน 2564

   (ก) ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะม่สิที่ธีิพิจำารณาแล็ะล็งมติิแที่นข�าพเจำ�าได�ทีุ่กประการติามที่่�เหุ้็นสมควัร

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

     เหุ้็นด�วัย    ไม่เหุ้็นด�วัย   งดออกเส่ยง

วัาระที่่� 2 เรื�อง พิจำารณาแผู้นปรับโครงสร�างธีุรกิจำด�วัยวัิธี่การโอนกิจำการที่ั�งหุ้มดของบริษัที่ โพล็่ซื้ัน จำำากัด (“PLS”) มายัง

บริษัที่ ไที่ยออพติิคอล็ กรุ�ป จำำากัด (มหุ้าชิน) (“TOG”)

   (ก) ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะม่สิที่ธีิพิจำารณาแล็ะล็งมติิแที่นข�าพเจำ�าได�ทีุ่กประการติามที่่�เหุ้็นสมควัร

(สิ�งที่่�ส่งมาด�วัย 7)

อากรแสต้มิป็์
20 บีาที่
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   (ข) ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะออกเส่ยงล็งคะแนนติามควัามประสงค์ของข�าพเจำ�า ดังน่�

     เหุ้็นด�วัย   ไม่เหุ้็นด�วัย  งดออกเส่ยง

วัาระที่่� 3 เรื�อง พิจำารณาการแติ่งติั�งผู้้�สอบบัญชิ่เพื�อที่ำางบการเงิน (ณ วัันเล็ิกบริษัที่) แล็ะกำาหุ้นดค่าสอบบัญชิ่

   (ก) ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะม่สิที่ธีิพิจำารณาแล็ะล็งมติิแที่นข�าพเจำ�าได�ทีุ่กประการติามที่่�เหุ้็นสมควัร

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

     เหุ้็นด�วัย    ไม่เหุ้็นด�วัย   งดออกเส่ยง

วัาระที่่� 4 เรื�อง พิจำารณาเรื�องอื�นๆ (ถื�าม่)

   (ก) ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะม่สิที่ธีิพิจำารณาแล็ะล็งมติิแที่นข�าพเจำ�าได�ทีุ่กประการติามที่่�เหุ้็นสมควัร

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

     เหุ้็นด�วัย    ไม่เหุ้็นด�วัย   งดออกเส่ยง

(5) การลงคะแนนเส่ยังขอิงผู้้�รับัม่อิบัฉัันทัะในว่าระใดท่ั�ไม่่เป็ันไปัตัาม่ท่ั�ระบุัไว่�ในห์นังสือิม่อิบัฉัันทัะน่�ให์�ถืือิว่่าการลงคะแนนเส่ยัง
นั�นไม่่ถ้ืกตั�อิงและไม่่ใช่เป็ันการลงคะแนนเส่ยังขอิงข�าพเจ�าในฐ์านะผู้้�ถืือิหุ์�น

(6) ในกรณ่ท่ั�ข�าพเจ�าไม่่ได�ระบุัคว่าม่ปัระสงค์ในการอิอิกเส่ยังลงคะแนนในว่าระใดไว่�ห์รือิระบุัไว่�ไม่่ชัดเจนห์รือิในกรณ่ท่ั�ท่ั�ปัระชุม่
ม่่การพิจารณาห์รือิลงม่ติัในเรื�อิงใดนอิกเห์นือิจากเรื�อิงท่ั�ระบุัไว่�ข�างตั�น  รว่ม่ถึืงกรณ่ท่ั�ม่่การแก�ไขเปัล่�ยันแปัลงห์รือิเพิ�ม่เติัม่ข�อิเท็ัจ
จริงปัระการใด ให์�ผู้้�รับัม่อิบัฉัันทัะม่่สิทัธิพิจารณาและลงม่ติัแทันข�าพเจ�าได�ทุักปัระการตัาม่ท่ั�เห็์นสม่คว่ร

 กิจการใดท่ั�ผู้้�รับัม่อิบัฉัันทัะได�กระทัำาไปัในการปัระชุม่ เว่�นแต่ักรณ่ท่ั�ผู้้�รับัม่อิบัฉัันทัะไม่่อิอิกเส่ยังตัาม่ท่ั�ข�าพเจ�าระบุัใน
ห์นังสือิม่อิบัฉัันทัะ ให์�ถืือิเสมื่อินว่่าข�าพเจ�าได�กระทัำาเอิงทุักปัระการ

ล็งชิื�อ ………………................……………………………ผู้้�มอบฉัันที่ะ
(….....................................………………………………………)

ล็งชิื�อ ………………................……………………………ผู้้�มอบฉัันที่ะ
(….....................................………………………………………)

ล็งชิื�อ ………………................……………………………ผู้้�มอบฉัันที่ะ
(….....................................………………………………………)

ล็งชิื�อ ………………................……………………………ผู้้�รับมอบฉัันที่ะ
(….....................................………………………………………)

หมายเหตุิ
1. ผู้้�ถืือหุุ้�นที่่�มอบฉัันที่ะจำะติ�องมอบฉัันที่ะใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะเพ่ยงรายเด่ยวัเป็นผู้้�เข�าประชิุมแล็ะออกเส่ยงล็งคะแนนไม่สามารถื

แบ่งแยกจำำานวันหุุ้�นใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะหุ้ล็ายคนเพื�อแยกการล็งคะแนนเส่ยงได�

2. ในกรณ่ที่่�ม่วัาระที่่�จำะพิจำารณาในการประชุิมมากกวั่าวัาระท่ี่�ระบุไวั�ข�างติ�น ผู้้�มอบฉัันที่ะสามารถืระบุเพิ�มเติิมได�ในใบประจำำา
ติ่อแบบหุ้นังสือมอบฉัันที่ะแบบ ข. ติามแนบ
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ใบีป็ระจําต้่อแบีบีหุ้นังสือมิอบีฉันที่ะแบีบี ข.

การม่อิบัฉัันทัะในฐ์านะเป็ันผู้้�ถืือิหุ์�นขอิง   บัริษั์ทั ไทัยัอิอิพติัคอิล กรุ๊ปั จำากัด (ม่ห์าชน) สำาห์รับัการปัระชุม่วิ่สามั่ญผู้้�ถืือิหุ์�นครั�งท่ั� 
1/2564  ผู่้านระบับัอิิเล็กทัรอินิกส์ โดยัม่่บัริษั์ทั ดิจิทััล แอิคเซีส แพลตัฟัอิร์ม่ จำากัด ซึี�งเป็ันบัริษั์ทัยั่อิยัขอิงตัลาดห์ลักทัรัพย์ัแห่์ง
ปัระเทัศไทัยั เป็ันผู้้�ให์�บัริการด�านระบับัจัดการปัระชุม่ (e-EGM)  ท่ัานผู้้�ถืือิหุ์�นสาม่ารถืเข�าร่ว่ม่การปัระชุม่ได�ผู่้านทัางระบับั
อิิเล็กทัรอินิกส์เท่ัานั�น ซึี�งจะจัดการปัระชุม่ในวั่นพุธท่ั� 16  มิ่ถุืนายัน  2021 เว่ลา 10:00 น. เป็ันตั�นไปั โดยัถ่ืายัทัอิดจาก 
ห์�อิงอิอิพติักแกลเลอิร่� บัริษั์ทั อุิตัสาห์กรรม่แว่่นตัาไทัยั จำากัด ห์รือิ TOC ตัั�งอิยั้่ท่ั� 61/9 ห์ม่้่ท่ั� 5 ถืนนบัางบััว่ทัอิง-สุพรรณบุัร่ 
ตัำาบัลละห์าร อิำาเภอิบัางบััว่ทัอิง จังห์วั่ดนนทับุัร่ 11110 

 วัาระที่่�.................เรื�อง ...........................................................................................................................................................

    (ก) ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะม่สิที่ธีิพิจำารณาแล็ะล็งมติิแที่นข�าพเจำ�าได�ทีุ่กประการติามที่่�เหุ้็นสมควัร

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

     เหุ้็นด�วัย   ไม่เหุ้็นด�วัย  งดออกเส่ยง

 วัาระที่่�.................เรื�อง ...........................................................................................................................................................

    (ก) ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะม่สิที่ธีิพิจำารณาแล็ะล็งมติิแที่นข�าพเจำ�าได�ทีุ่กประการติามที่่�เหุ้็นสมควัร

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

     เหุ้็นด�วัย   ไม่เหุ้็นด�วัย  งดออกเส่ยง

 วัาระที่่�.................เรื�อง ...........................................................................................................................................................

    (ก) ใหุ้�ผู้้�รับมอบฉัันที่ะม่สิที่ธีิพิจำารณาแล็ะล็งมติิแที่นข�าพเจำ�าได�ทีุ่กประการติามที่่�เหุ้็นสมควัร

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

     เหุ้็นด�วัย   ไม่เหุ้็นด�วัย  งดออกเส่ยง
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ข้อมิ้ลกรรมิการอิสระที่่�บีริษัที่เสนอใหุ้้เป็็นผู้้้รับีมิอบีฉันที่ะของผู้้้ถุือหุุ้้น

คุณสิงหุ้์ ต้ังที่ัต้สวััสดิ์

• กรรมการอิสระ
• ประธีานกรรมการติรวัจำสอบ

อายุ :                78
วัันที่่�ได�รับการแติ่งติั�งเป็นกรรมการ :        20 กุมภาพันธี์ 2547
จำำานวันปีที่่�ดำารงติำาแหุ้น่งกรรมการบริษัที่ :      15
สัดส่วันการถืือหุุ้�นบริษัที่ (%) ณ วัันที่่� 30 ธีันวัาคม 2563 :  ไม่ม่
ควัามสัมพันธี์ที่างครอบครัวัระหุ้วั่างกรรมการแล็ะผู้้�บริหุ้าร : ไม่ม่

คุณวัุฒิที่างการศึกษา :
• บริหุ้ารธีุรกิจำมหุ้าบัณฑิติ สาขาการเงินการธีนาคาร Wharton School of Finance and Commerce, University of  
 Pennsylvania ประเที่ศสหุ้รัฐอเมริกา
• เศรษฐศาสติรบัณฑิติ มหุ้าวัิที่ยาล็ัยธีรรมศาสติร์

การอบีรมิหุ้ลักส้ต้รกรรมิการ และการพุัฒนาด้านการจัดการ :
• FGP: Financial Institutions Governance Program รุ่น 2/2011
• MIA: Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 6/2009
• DCP: Director Certification Program รุ่น 0/2000 

Management Development Program :
• Executive Development Program, Harvard Business School ประเที่ศสหุ้รัฐอเมริกา  
• Management Development Program, Wharton School of Finance and Commerce ประเที่ศสหุ้รัฐอเมริกา
• สัมมนา Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director:  
 Experiences from Fraud Cases 2020, จำัดโดย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหุ้ล็ักที่รัพย์แล็ะติล็าดหุ้ล็ักที่รัพย์ (กล็ติ.)  
 ร่วัมกับสถืาบันส่งเสริมกรรมการบริษัที่ไที่ย (IOD)

ป็ระวััต้ิการที่ํางาน : 
2547-ปัจำจำุบัน  บมจำ. ไที่ยออพติิคอล็ กรุ�ป
     กรรมิการอิสระ
     ป็ระธานกรรมิการต้รวัจสอบี
2548-2556  บมจำ. ที่่ดับบล็ิวัแซื้ด คอร์ปอเรชิั�น 
     กรรมิการอิสระ
2545-2553  ติล็าดหุ้ล็ักที่รัพย์แหุ้่งประเที่ศไที่ย
     ที่่�ป็รึกษาศ้นย์พุัฒนาการกํากับีด้แลกิจการบีริษัที่จดที่ะเบี่ยน
2542-2544  บมจำ. ธีนาคารกรุงไที่ย 
     กรรมิการผู้้้จัดการใหุ้ญ่และป็ระธานเจ้าหุ้น้าที่่�บีริหุ้าร
2539-2542  ติล็าดหุ้ล็ักที่รัพย์แหุ้่งประเที่ศไที่ย
     กรรมิการและผู้้้จัดการ

(สิ�งทั่�ส่งม่าด�ว่ยั 8)
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2534-2539  บริษัที่ สยามเซื้ล็ล็้โล็ส จำำากัด
     กรรมิการผู้้้จัดการ
2529-2539  สมาคมอุติสาหุ้กรรมเยื�อกระดาษแล็ะกระดาษไที่ย
     กรรมิการและเหุ้รัญญิก
     บริษัที่เงินทีุ่นหุ้ล็ักที่รัพย์ สินอุติสาหุ้กรรม จำำากัด
     กรรมิการ
     บมจำ. เยื�อกระดาษสยาม 
     รองกรรมิการผู้้้จัดการ
2523-2529  บมจำ. ป้นซื้่เมนติ์ไที่ย
     ผู้้้อํานวัยการฝ่ายการเงินและวัางแผู้น
2521-2523  สำานักงานเศรษฐกิจำการคล็ัง กระที่รวังการคล็ัง
     ผู้้้อํานวัยการกองวัางแผู้นการคลัง
2511-2521  สำานักงานเศรษฐกิจำการคล็ัง  กระที่รวังการคล็ัง
     เศรษฐกรโที่-เศรษฐกรเอก
     
ต้ําแหุ้น่งในบีริษัที่ย่อยและบีริษัที่ร่วัมิ:        ไม่ม่

ต้ําแหุ้น่งในบีริษัที่ที่่�เก่�ยวัโยงกับีธุรกิจบีริษัที่:      ไม่ม่

ต้ําแหุ้น่งในบีริษัที่จดที่ะเบี่ยนอื�นๆ :         ม่
• บมจำ. กรุงเที่พประกันภัย
 กรรมิการ
 ป็ระธานกรรมิการสรรหุ้าและกําหุ้นดค่าต้อบีแที่น
• บมจำ. ธีนาคารกรุงเที่พ
 กรรมิการ

ต้ําแหุ้น่งในบีริษัที่ที่่�ไมิ่ใชุ่บีริษัที่จดที่ะเบี่ยนอื�นๆ :     ม่
• สมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษัที่ไที่ย
 กรรมิการ

ข้อพุิพุาที่ที่างกฎหุ้มิายในระยะเวัลา 10 ป็ี ที่่�ผู้่านมิา :    ไม่ม่

การเข้าร่วัมิป็ระชุุมิกรรมิการบีริษัที่ ป็ระจําป็ี 2563 
• การประชิุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�นประจำำาปี        1/1 ครั�ง
• การประชิุมคณะกรรมการบริษัที่         6/6 ครั�ง
• การประชิุมคณะกรรมการติรวัจำสอบ        4/4 ครั�ง
• การประชิุมคณะกรรมการบริษัที่โดยไม่ม่ฝ่่ายจำัดการเข�าร่วัม 1/1 ครั�ง
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คุณไพุรัชุ เมิฆอาภรณ์

• กรรมการอิสระ
• ประธีานคณะกรรมการสรรหุ้าแล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่น
• กรรมการติรวัจำสอบ

อายุ :                74
วัันที่่�ได�รับการแติ่งติั�งเป็นกรรมการ :        20 กุมภาพันธี์ 2547
จำำานวันปีที่่�ดำารงติำาแหุ้น่งกรรมการบริษัที่ :      15
สัดส่วันการถืือหุุ้�นบริษัที่ (%) ณ วัันที่่� 30 ธีันวัาคม 2563 :  ที่างติรง ไม่ม่ ที่างอ�อม (ล็้ก 0.14 %)
ควัามสัมพันธี์ที่างครอบครัวัระหุ้วั่างกรรมการแล็ะผู้้�บริหุ้าร : ไม่ม่

คุณวัุฒิที่างการศึกษา :
• ปริญญาโที่ สาขาวัิศวักรรมเครื�องกล็ California State University, Long Beach, U.S.A. 
• ปริญญาติร่ สาขาวัิศวักรรมเครื�องกล็ จำุฬาล็งกรณ์มหุ้าวัิที่ยาล็ัย   

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

การพุัฒนาด้านการจัดการ :
• Advanced Management Program: The International Senior Managers’ Program, Harvard University, Graduated  
 School of Business Administration, U.S.A. 
• สัมมนา Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director:  
 Experiences from Fraud Cases 2020, จำัดโดย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหุ้ล็ักที่รัพย์แล็ะติล็าดหุ้ล็ักที่รัพย์ (กล็ติ.)  
 ร่วัมกับสถืาบันส่งเสริมกรรมการบริษัที่ไที่ย (IOD)
• สมัมนา Independent Directors’ Forum 1/2019 – “Tips and Tricks for Dealing with Question in AGM”, สถืาบนั 
 ส่งเสริมกรรมการบริษัที่ไที่ย (IOD)
• สัมมนา ควัามยั�งยืนของธีุรกิจำดิจำิที่ัล็: ร้�ใหุ้�ไวั ใชิ�ใหุ้�เป็น 2562, บจำก. สำานักงาน อ่วัาย
• สัมมนา Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2560, สถืาบันส่งเสริมกรรมการบริษัที่ 
 ไที่ย (IOD)
• สัมมนา ธีุรกิจำในยุคแหุ้่งควัามผู้ันแปรผู้ิดปกติิ 2560, บจำก. สำานักงาน อ่วัาย   

ป็ระวััต้ิการที่ํางาน :   
2557-ปัจำจำุบัน  บมจำ.ไที่ยออพติิคอล็ กรุ�ป
     กรรมิการต้รวัจสอบี   
2547-ปัจำจำุบัน  บมจำ.ไที่ยออพติิคอล็ กรุ�ป
     กรรมิการอิสระ/
     ป็ระธานกรรมิการสรรหุ้าและกําหุ้นดค่าต้อบีแที่น   
2547-2557  บมจำ.ไที่ยออพติิคอล็ กรุ�ป
     กรรมิการกําหุ้นดกลยุที่ธ์ที่างธุรกิจ   
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2539-2546  บริษัที่ สยามคราฟที่์อุติสาหุ้กรรม จำำากัด
     บริษัที่ อุติสาหุ้กรรมกระดาษคราฟที่์ไที่ย จำำากัด
     บริษัที่ กระดาษสหุ้ไที่ยอุติสาหุ้กรรม จำำากัด
     กรรมิการผู้้้จัดการ   
2532-2539  บริษัที่ ผู้ล็ิติภัณฑ์กระดาษไที่ย จำำากัด
     บมจำ. กระดาษสหุ้ไที่ย
     กรรมิการผู้้้จัดการ   

ต้ําแหุ้น่งในบีริษัที่ย่อยและบีริษัที่ร่วัมิ:        ไม่ม่   

ต้ําแหุ้น่งในบีริษัที่ที่่�เก่�ยวัโยงกับีธุรกิจบีริษัที่:      ไม่ม่   

ต้ําแหุ้น่งในบีริษัที่จดที่ะเบี่ยนอื�นๆ :         ม่
• บมจำ. ที่่ที่่ดับบล็ิวั
 กรรมิการอิสระ
 ป็ระธานกรรมิการต้รวัจสอบี
 กรรมิการบีริหุ้ารควัามิเส่�ยงและบีรรษัที่ภิบีาล

ต้ําแหุ้น่งในบีริษัที่ที่่�ไมิ่ใชุ่บีริษัที่จดที่ะเบี่ยนอื�นๆ :     ม่
• บริษัที่ ประปาปทีุ่มธีาน่ จำำากัด
 ป็ระธานกรรมิการ

ข้อพุิพุาที่ที่างกฎหุ้มิายในระยะเวัลา 10 ป็ี ที่่�ผู้่านมิา :    ไม่ม่   

การเข้าร่วัมิป็ระชุุมิกรรมิการบีริษัที่ ป็ระจําป็ี 2563   
• การประชิุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�นประจำำาปี        1/1 ครั�ง   
• การประชิุมคณะกรรมการบริษัที่         6/6 ครั�ง   
• การประชิุมคณะกรรมการติรวัจำสอบ        4/4 ครั�ง   
• การประชิุมคณะกรรมการสรรหุ้าแล็ะกำาหุ้นดค่าติอบแที่น  4/4 ครั�ง   
• การประชิุมคณะกรรมการบริษัที่โดยไม่ม่ฝ่่ายจำัดการเข�าร่วัม 1/1 ครั�ง   



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 43

คุณสมิบีัต้ิของกรรมิการอิสระ

คณะกรรมการบริษัที่ กำาหุ้นดคุณสมบัติิของ “กรรมการอิสระ” ใหุ้�เป็นไปติามข�อกำาหุ้นดของ คณะกรรมการกำากับหุ้ล็ัก
ที่รัพย์ แล็ะติล็าดหุ้ล็ักที่รัพย์ (ก.ล็.ติ.) เรื�องคุณสมบัติิของกรรมการอิสระ ดังน่� 

1. ถือืหุุ้�นไมเ่กนิร�อยล็ะ 0.5 ของที่นุจำดที่ะเบย่นที่่�ชิำาระแล็�วัของบรษิทัี่ฯ บรษิทัี่ในเครือ บรษิทัี่รว่ัมหุ้รอื บรษิทัี่ที่่�เก่�ยวัข�อง 
ที่ั�งน่�ใหุ้�นับหุุ้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ที่่�เก่�ยวัข�องด�วัย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ี่�ได�รับมอบหุ้มายใหุ้�รับผู้ิดชิอบการบริหุ้ารงานในที่างปกติิธีุรกิจำของบริษัที่ฯ บริษัที่ในกล็ุ่ม บริษัที่
ร่วัม แล็ะบริษัที่ที่่�เก่�ยวัข�อง หุ้รือผู้้�ถืือหุุ้�นรายใหุ้ญ่ของบริษัที่ฯ รวัมที่ั�งไม่เป็น กรรมการที่่�ม่อำานาจำล็งนามผู้้กพันบริษัที่ 
ล็้กจำ�าง พนักงาน หุ้รือที่่�ปร่กษาที่่�ได�รับเงินเดือนประจำำาจำาก บริษัที่ฯ บริษัที่ในกล็ุ่ม บริษัที่ร่วัม บริษัที่ที่่�เก่�ยวัข�อง ผู้้�ถืือ
หุุ้�นรายใหุ้ญ่ของบริษัที่ฯหุ้รือผู้้�ม่อำานาจำควับคุมในเวัล็า 2 ปีก่อนหุ้น�าที่่�จำะได�รับการแติ่งติั�งเป็นกรรมการอิสระ

3. เป็นกรรมการที่่�ไม่ม่ผู้ล็ประโยชิน์หุ้รือส่วันได�ส่วันเส่ย ไม่วั่าที่างติรงหุ้รือที่างอ�อม ที่ั�งในด�านการเงิน แล็ะบริหุ้ารงาน 

4. เป็นกรรมการที่่�ไม่ใชิ่ผู้้�สอบบัญชิ่ของบริษัที่ฯ บริษัที่ย่อย บริษัที่ร่วัม หุ้รือนิติิบุคคล็ที่่�อาจำม่ ควัามขัดแย�ง 

5. เป็นกรรมการที่่�ไม่ได�เป็นผู้้�ใหุ้�บริการที่างวัิชิาชิ่พใด ๆ  ซื้่�งได�รับค่าบริการเกินกวั่า 2 ล็�านบาที่ติ่อปีจำาก บริษัที่ฯ  บริษัที่
ย่อย บริษัที่ร่วัมหุ้รือนิติิบุคคล็ที่่�อาจำม่ควัามขัดแย�ง 

6. เป็นกรรมการที่่�ไม่ใชิ่เป็นผู้้�ที่่�เก่�ยวัข�องหุ้รือญาติิสนิที่ของผู้้�บริหุ้าร หุ้รือผู้้�ถืือหุุ้�นรายใหุ้ญ่ของบริษัที่ฯ 

7. เป็นกรรมการที่่�ไม่ได�รับการแติ่งติั�งข่�นเป็นติัวัแที่นเพื�อรักษาผู้ล็ประโยชิน์ของกรรมการของบริษัที่ฯ หุ้รือผู้้�ถืือหุุ้�นราย
ใหุ้ญ่ 

8. สามารถืปฏิบตัิิหุ้น�าที่่� แสดงควัามเหุ้น็ หุ้รอืรายงานผู้ล็การปฏบิัติงิานติามหุ้น�าที่่�ที่่�ได�รบัมอบหุ้มายจำากคณะกรรมการ 
บริษัที่ได�โดยอิสระ 
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แนวัที่างป็ฏิบีัต้ิสําหุ้รับีผู้้้ป็ระสงค์เข้าร่วัมิป็ระชุุมิวัิสามิัญผู้้้ถุือหุุ้้น ครั�งที่่� 1/2021 (e-EGM) 
และวัิธ่การลงที่ะเบี่ยนเข้าร่วัมิป็ระชุุมิผู้่านระบีบีอิเล็กที่รอนิกส์ 

ติามประกาศของกรมควับคุมโรค กระที่รวังสาธีารณสุขได�ประกาศใหุ้�โรคติิดเชิื�อไวัรัสโควัิด-19 เป็นโรคติิดติ่ออันติราย 
บริษัที่ฯ ม่ควัามหุ้่วังใยด�านควัามปล็อดภัยแล็ะสุขอนามัยของผู้้�เข�าร่วัมประชิุมทีุ่กที่่าน จำ่งขอแจำ�งใหุ้�ที่ราบถื่งแนวัที่างปฏิบัติิดังน่�

1. ล็งที่ะเบ่ยนเข�าร่วัมประชิุมผู้่านระบบอิเล็็กที่รอนิกส์ ดังรายล็ะเอ่ยดแล็ะขั�นติอนติามที่่�จำะแจำ�งติ่อไป หุ้รือ
2. ขอควัามร่วัมมือมอบฉัันที่ะใหุ้�แก่กรรมการอิสระของบริษัที่ฯ โดยส่งเอกสารต่ิางๆ มาที่่� “สำานักเล็ขานุการบริษัที่” 

   เล็ขที่่� 15/5 หุ้ม้่ 6 ถืนนบางบัวัที่อง-สุพรรณบุร่ ติำาบล็ล็ะหุ้าร อำาเภอบางบัวัที่อง นนที่บุร่ 11110 หุ้รือ  
   ที่าง E-mail: companysecretary@thaiopticalgroup.com

วัิธ่การลงที่ะเบี่ยนและการเข้าร่วัมิป็ระชุุมิผู้่านระบีบีอิเล็กที่รอนิกส์ 

1. เต้ร่ยมิพุร้อมิก่อนใชุ้งานระบีบีป็ระชุุมิอิเล็กที่รอนิกส์สําหุ้รับีการป็ระชุุมิผู้้้ถุือหุุ้้น (DAP e-Shareholder Meeting)

• เติร่ยมอุปกรณ์อิเล็็กที่รอนิกส์ที่่�ม่กล็�องถื่ายร้ป เพื�อใชิ�ล็งที่ะเบ่ยนการเข�าประชิุม

    
• สามารถืเข�าส่้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้า่น Web Browser Google Chrome (แนะนำา), Safari, Internet 
Explorer 

• รองรับบนระบบปฎิบัติิการ IOS, Android

• ดาวัน์โหุ้ล็ด Cisco WebEx Meeting application*

 *สามารถืใชิ�งานผู้่าน Web Browser ได� กรณ่ไม่ติ�องการดาวัน์โหุ้ล็ด application

• เติร่ยมหุ้ล็ักฐานการพิส้จำน์ติัวัติน บัติรประจำำาติัวัประชิาชิน

• ชิ่องที่างการล็งที่ะเบ่ยนเข�าประชิุมสำาหุ้รับผู้้�ถืือหุุ้�น

กรณ่เข�าประชิุมด�วัยติัวัเอง
1. ผู้้�ถืือหุุ้�นบุคคล็ธีรรมดาที่่�ประสงค์จำะใชิ�บัติรประจำำาติัวัประชิาชินในการยืนยันติัวัติน ล็งที่ะเบ่ยนผู้่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

2. ผู้้�ถืือหุุ้�นบุคคล็ธีรรมดาที่่�ประสงค์จำะใชิ�เอกสารอื�น ๆ อาที่ิ บัติรที่าง ราชิการอื�น/ 
หุ้นังสือเดินที่าง ในการยืนยันติัวัติน

3. ผู้้�ถืือหุุ้�นนิติิบุคคล็

ส่งเอิกสารยัืนยัันตััว่ตัน* ให์�เจ�าห์น�าทั่�ขอิงบัริษ์ัทัจด
ทัะเบั่ยันเพื�อิลงทัะเบั่ยันเข�าปัระชุม่

* กรุณาศึกษ์ารายัละเอิ่ยัดการลงทัะเบั่ยัน อิาทัิ เอิกสาร / ช่อิงทัางการนำาส่งเอิกสาร ตัาม่ทั่�ระบัุในห์นังสือิเชิญปัระชุม่ผู้้�ถืือิห์ุ�น

กรณ่มอบฉัันที่ะ
สำาหุ้รับผู้้�ถืือหุุ้�นที่่�ไม่สะดวักเข�าร่วัมประชิุมสามารถืมอบฉัันที่ะได� กรุณาศ่กษารายล็ะเอ่ยดการมอบฉัันที่ะได�ในหุ้นังสือ
เชิิญประชิุมผู้้�ถืือหุุ้�น

(สิ�งที่่�ส่งมาด�วัย 9)
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2. ขั�นต้อนการลงที่ะเบี่ยนผู้่านระบีบี (e-Register)

สำาหุ้รับผู้้�ถืือหุุ้�นบุคคล็ธีรรมดาที่่�ประสงค์จำะใชิ�บัติรประจำำาติัวัประชิาชินในการยืนยันติัวัติน
1. ล็งที่ะเบ่ยนได�จำากล็ิงค์การล็งที่ะเบ่ยนที่่�แจำ�งในหุ้นังสือเชิิญประชิุมผู้้�ถืือหุุ้�น
2. กดเล็ือก “ล็งที่ะเบ่ยน”
3. ผู้้�ถืือหุุ้�นยอมรับข�อติกล็งแล็ะเงื�อนไขการเข�าประชิุมผู้้�ถืือหุุ้�นผู้่านระบบ  

DAP e-Shareholder Meeting โดยที่ำาเครื�องหุ้มาย  แล็ะกดปุ่มติกล็ง
4. ผู้้�ถืือหุุ้�นกรอกข�อม้ล็ติามที่่�ระบุ ได�แก่ 

  4.1 ชิื�อ-นามสกุล็ (ภาษาไที่ย)
  4.2 เล็ขท่ี่�บัติรประจำำาตัิวัประชิาชิน แล็ะเล็ขท่ี่�หุ้ลั็งบัติร (กรอกเฉัพาะตัิวัเล็ขไม่ติ�องข่ด)
  4.3 วััน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด  4.4 อ่เมล็ (สำาหุ้รับใชิ�เป็น username ในการเข�าระบบ)
  4.5 หุ้มายเล็ขโที่รศัพที่์มือถืือ (กรอกเฉัพาะติัวัเล็ขไม่ติ�องข่ด)
  4.6 รหุ้ัสผู้่าน แล็ะยืนยันรหุ้ัสผู้่าน

ผู้้�ถืือหุุ้�นใหุ้�ควัามยินยอมรับเอกสารในร้ปแบบอิเล็็กที่รอนิกส์จำากผู้้�จำัดประชุิมโดยที่ำาเครื�องหุ้มาย   แล็ะกดปุ่ม  
“ดำาเนินการติ่อ”

5. กดขอรหุ้ัส OTP โดยระบบจำะที่ำาการจำัดส่งรหุ้ัส OTP ไปยังหุ้มายเล็ขโที่รศัพที่์มือถืือที่่�ได�กรอกไวั�ติอนติ�น
6. ระบบจำะส่งข�อม้ล็เพื�อติรวัจำสอบควัามถื้กติ�องกับฐานข�อม้ล็ของกรมการปกครอง
7. หุ้ล็ังจำากติรวัจำสอบควัามถื้กติ�องกับฐานข�อม้ล็ของกรมการปกครอง ผู้้�ถืือหุุ้�นที่ำาการถ่ืายร้ป โดยกดท่ี่�ร้ปภาพระบบจำะ

เปิดฟังก์ชิั�นกล็�องถื่ายร้ป แล็ะใหุ้�ผู้้�ถืือหุุ้�นที่ำาการถื่ายภาพตินเองพร�อมบัติรประจำำาติัวัประชิาชิน จำำานวัน 3 ขั�นติอน ดังน่�
 ร้ป็ที่่� 1: ร้ปปัจำจำุบัน      ร้ป็ที่่� 2: ร้ปบัติรประจำำาติัวัประชิาชิน      ร้ป็ที่่� 3: ร้ปปัจำจำุบันค้่กับบัติรประจำำาติัวัประชิาชิน
8. ติรวัจำสอบข�อม้ล็การถืือครองหุ้ล็ักที่รัพย์ หุ้ากติรวัจำสอบแล็�วัข�อม้ล็ถื้กติ�องใหุ้�กดปุ่ม “ยืนยัน”
9. ผู้้�ถืือหุุ้�น จำะได�รับอ่เมล็เพื�อแจำ�งผู้ล็การล็งที่ะเบ่ยน หุ้ากไม่พบอ่เมล็โปรดติรวัจำสอบ Junk Email หุ้รือติิดติ่อเจำ�าหุ้น�าที่่�ของ

บริษัที่จำดที่ะเบ่ยน)
 ผู้้�ถืือหุุ้�นโปรดรักษา Username (รหุ้ัสผู้้�ใชิ�) แล็ะ Password (รหุ้ัสผู้่าน) ใหุ้�เป็นควัามล็ับ ไม่ควัรเปิดเผู้ยใหุ้�ผู้้�อื�นรับที่ราบ

3. ขั�นต้อนการเข้าร่วัมิป็ระชุุมิ

ผู้้�ถืือหุุ้�นเข�าส้่ระบบเพื�อเข�าร่วัมการประชิุมผู้่านสื�ออิเล็็กที่รอนิกส์
1.  เข�าส้่ระบบได�ที่่� https://portal.eservice.set.or.th
2.  กดเล็ือก “เข�าส้่ระบบ”
3.  กรอก ชิื�อผู้้�ใชิ�งาน (Username) ได�แก่ อ่เมล็ที่่�ได�ล็งที่ะเบ่ยนไวั� แล็ะรหุ้ัสผู้่าน (Password)
4.  กรอก รหุ้ัส OTP ที่่�ส่งไปยังเบอร์โที่รศัพที่์มือถืือที่่�ที่ำาการล็งที่ะเบ่ยนไวั�
5.  ระบบจำะแสดงรายการประชุิมผู้้�ถืือหุุ้�นทัี่�งหุ้มดท่ี่�ผู้้�ถืือหุุ้�นได�ที่ำาการล็งที่ะเบ่ยนไวั�ล่็วังหุ้น�า โดยสามารถืเลื็อกใหุ้�แสดงได� 2 แบบ
 5.1 มุมมองของปฎิที่ิน
 5.2 มุมมองรายการประชิุม (list)

6. ผู้้�ถืือหุุ้�นเล็ือกบริษัที่จำดที่ะเบ่ยนที่่�ติ�องการเข�าประชิุมผู้้�ถืือหุุ้�น โดยระบบจำะแสดงข�อม้ล็รายล็ะเอ่ยดการประชิุม เชิ่น วัันที่่� 
ประชิุม วัาระการประชิุม เอกสารประกอบการประชิุมในแติ่ล็ะวัาระเป็นติ�น

7. กดเข�าร่วัมประชิุม ที่่�มุมขวัาด�านล็่างของหุ้น�าจำอ แล็ะกด ยอมรับข�อติกล็งแล็ะเงื�อนไขการใชิ�บริการก่อนเข�าร่วัมประชิุม
8. ผู้้�ถืือหุุ้�นเข�าส้่การประชิุมผู้่านโปรแกรม Webex เพื�อรอเวัล็าเริ�มประชิุม

ลงที่ะเบี่ยนเข้าป็ระชุุมิได้ที่่�น่�



ชุ่องที่างการต้ิดต้่อสอบีถุามิ
1. ที่างไปรษณ่ย์: “สำานักเล็ขานุการบริษัที่” 
 เล็ขที่่� 15/5 หุ้ม้่ 6 ถืนนบางบัวัที่อง-สุพรรณบุร่ ติำาบล็ล็ะหุ้าร 
 อำาเภอบางบัวัที่อง นนที่บุร่ 11110
2. ที่าง E-mail: companysecretary@thaiopticalgroup.com
3. Line ID: comsectog
4. โที่รศัพที่์: 02 194 1145 ถื่ง 50 ติ่อ 3119

4. การใชุ้งานฟังก์ชุั�นถุามิคําถุามิ

 เมื�อเจำ�าหุ้น�าที่่�บรษัิที่จำดที่ะเบย่น แจำ�งใหุ้�ผู้้�ถือืหุุ้�นถืามคำาถืามได� ใหุ้�ผู้้�ถือืหุุ้�นที่่�ติ�องการถืามคำาถืามในวัาระนั�น ๆ  กล็บัไปยงัระบบ  
 DAP e-Shareholder Meeting แล็ะดำาเนินการติามขั�นติอนติ่อไปน่�
 การแจำ�งควัามประสงค์ในการถืามคำาถืาม
 1. กดแจำ�งควัามประสงค์เพื�อถืามคำาถืามที่่�ปุ่ม “ส่งคำาถืาม” 
 2. พิมพ์คำาถืามที่่�ติ�องการสอบถืามไวั�เบื�องติ�น แล็ะกดปุ่ม “ยืนยัน” คำาถืามจำะถื้กส่งเข�าคิวัรอไวั�
 การถืามคำาถืามเมื�อถื่งคิวัในการถืาม
 1. เมื�อถืง่วัาระการถืามคำาถืาม บรษิทัี่จำดที่ะเบย่นจำะเรย่กชิื�อผู้้�ถือืหุุ้�น ขอใหุ้�ผู้้�ถือืหุุ้�นเปดิไมค ์หุ้รอืที่ั�งไมคแ์ล็ะภาพ (VDO) บน 
  ระบบ WebEx เพื�อถืามคำาถืามด�วัยติัวัที่่านเองอ่กครั�ง

5. การใชุ้งานฟังก์ชุั�นลงคะแนนเส่ยง

 1. เมื�อถื่งวัาระล็งคะแนน บริษัที่จำดที่ะเบ่ยนจำะแจำ�งใหุ้�ผู้้�ถืือหุุ้�นที่ราบแล็ะที่ำาการเปิดระบบล็งคะแนนเส่ยงในแติ่ล็ะวัาระ ใหุ้� 
  กล็ับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meetingแล็ะกดที่่�ปุ่มล็งคะแนน
 2. เล็ือกล็งคะแนนในแติ่ล็ะวัาระ โดยการล็งคะแนนม่ใหุ้�เล็ือก 3 ติัวัเล็ือก ได�แก่  
  “เหุ้็นด�วัย” “ไม่เหุ้็นด�วัย” แล็ะ “งดออกเส่ยง”

หุ้มายเหุ้ตุิ: การล็งคะแนนเส่ยงสามารถืกำาหุ้นดใหุ้�คล็�ายกบัการประชุิมในร้ปแบบ Physical Meeting ได� กล่็าวัคอื เฉัพาะ
ผู้้�ถืือหุุ้�นที่่�ติ�องการล็งคะแนนเส่ยง “ไม่เหุ้็นด�วัย” หุ้รือ “งดออกเส่ยง” เที่่านั�นที่่�ติ�องกดล็งคะแนนเส่ยง หุ้าก “เหุ้็นด�วัย” 
ไมต่ิ�องดำาเนนิการใดๆ ที่ั�งน่� บรษิทัี่จำดที่ะเบย่นติ�องเปน็ผู้้�กำาหุ้นดแล็ะแจำ�งเงื�อนไขการล็งคะแนนเสย่งใหุ้�ผู้้�ถือืหุุ้�นที่ราบกอ่น
การประชิุม

 3. หุ้ล็ังปิดการล็งคะแนนเส่ยงในแติ่ล็ะวัาระ แล็ะบริษัที่ได�ประกาศผู้ล็คะแนนเป็นที่่�เร่ยบร�อยแล็�วั ผู้้�ถืือหุุ้�นสามัญกดด้ผู้ล็ 
  คะแนนของแติ่ล็ะวัาระได�ด�วัยตินเอง โดยการกดไอคอน

6. ต้ั�งค่ารหุ้ัสผู้่านใหุ้มิ่ 

 กรณ่ที่่�ผู้้�ถืือหุุ้�นล็ืมรหุ้ัสผู้่านสามารถืขอติั�งค่ารหุ้ัสผู้่านใหุ้ม่ (reset password) โดยกดที่่�ปุ่ม “ล็ืมรหุ้ัสผู้่าน”
 วัิธี่ติั�งค่ารหุ้ัสผู้่านใหุ้ม่ที่ำาได� 2 วัิธี่ ดังน่�
 1. ติั�งค่ารหุ้ัสผู้่านใหุ้ม่ด�วัยอ่เมล็  
   • กรอกอ่เมล็ที่่�ที่ำาการล็งที่ะเบ่ยน  • ติรวัจำสอบอ่เมล็แล็ะที่ำาการติั�งค่ารหุ้ัสใหุ้ม่  • ติั�งรหุ้ัสผู้่านใหุ้ม่
 2. ติั�งค่ารหุ้ัสผู้่านใหุ้ม่ด�วัยรหุ้ัส OTP 
   • ขอติั�งค่ารหุ้ัสผู้่านด�วัยโที่รศัพที่์มือถืือ  • กรอกเบอร์โที่รศัพที่์มือถืือ   
   • ขอรหุ้ัส OTP แล็ะกรอกรหุ้ัส OTP  • ติั�งรหุ้ัสผู้่านใหุ้ม่

 Download ค้่มิือการใชุ้งาน

ผู้้�ถืือหุุ้�นสามารถืศ่กษาขั�นติอนแล็ะวัิธี่การ ได�ที่่� 
https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting 
หุ้รือสแกน QR Code ติามด�านล็่างน่�






