หนัังสืือเชิิญประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2564 ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
บริิษััท ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

วัันพุุธที่่� 16 มิิถุุนายน 2564 เวลา 10:00 น. เป็็นต้้นไป
จััดประชุุมผ่่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ของบริิษัทั ดิิจิทัิ ลั แอคเซส แพลตฟอร์์ม จำำ�กััด
ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทั ย่่อยของตลาดหลัักทรัพย์
ั แ์ ห่่งประเทศไทย
โดยท่่านผู้้ถื� อื หุ้้�นสามารถเข้้าร่่วมการประชุุมได้้ผ่า่ นทางระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์เ์ ท่่านั้้�น
ถ่่ายทอดจากห้้องออพติิกแกลเลอรี่่� บริิษัทั อุุตสาหกรรมแว่่นตาไทย จำำ�กััด หรืือ TOC
ตั้้ง� อยู่่�ที่�่ 61/9 หมู่่�ที่�่ 5 ถนนบางบััวทอง-สุุพรรณบุุรีี ตำำ�บลละหาร อำำ�เภอบางบััวทอง จัังหวััดนนทบุุรีี 11110
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

วัันที่่� 17 พฤษภาคม 2564
เรื่อง

ขอเชิิญประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2564 ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์

เรียน

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

สิ่งที่แนบมาด้วย

1.	สำำ�เนารายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 18/2564
2. สารสนเทศการรัับซื้้�อและรัับโอนกิิจการทั้้�งหมด (Entire business Transfer) จากบริิษััท
โพลีี ซััน จํํากััด (“PLS”) มายัังบริิษััท ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จํํากััด (มหาชน) (“TOG”)
3.	หนัังสืือแจ้้งมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิหารของบริิษััท ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จํํากััด (มหาชน)
เรื่่�องการกํําหนดมููลค่่าการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดของ บริิษััท โพลีี ซััน จํํากััด
4. รายนามผู้้�สอบบััญชีีเพื่่�อทำำ�งบการเงิิน (ณ วัันเลิิกบริิษััท) และค่่าตอบแทน
5.	ข้้อบัังคัับบริิษัทั ฯ ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
6. เอกสารและหลัักฐานที่่�ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมจะต้้องใช้้ในการลงทะเบีียน
7.	หนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ข.
8. รายละเอีียดและคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระที่่�เสนอให้้เป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะของผู้้�ถืือหุ้้�น
9.	วิิธีีการและรายละเอีียดการลงทะเบีียนเข้้าร่่วมการประชุุมผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์

ด้้วยคณะกรรมการบริิษัทั ไทยออพติิคอล กรุ๊๊ป� จำำ�กัดั (มหาชน) ได้้มีีมติิเมื่่อ� วัันที่่� 5 พฤษภาคม 2564
ให้้เรีียกประชุุมวิิสามััญผู้้ถื� อื หุ้น�้ ครั้้ง� ที่่� 1/2564 ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยผู้้ใ� ห้้บริิการด้้านระบบจััดการประชุุม (e-EGM) คืือ
บริิษัทั ดิิจิทัิ ลั แอคเซส แพลตฟอร์์ม จำำ�กัดั (บริิษัทย่
ั อ่ ยของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย) ซึ่่ง� จะจััดการประชุุมในวัันพุุธที่่� 16
มิิถุนุ ายน 2564 เวลา 10:00 น. เป็็นต้้นไป โดยถ่่ายทอดจากห้้องออพติิกแกลเลอรี่่� บริิษัทั อุุตสาหกรรมแว่่นตาไทย จำำ�กัดั หรืือ
TOC ตั้้ง� อยู่่�ที่�่ 61/9 หมู่่�ที่่� 5 ถนนบางบััวทอง-สุุพรรณบุุรีี ตำำ�บลละหาร อำำ�เภอบางบััวทอง จัังหวััดนนทบุุรีี เพื่่�อพิิจารณาเรื่่อ� งต่่าง ๆ
ตามระเบีียบวาระการประชุุมดัังต่่อไปนี้้�
ระเบีียบวาระที่่� 1: พิิจารณารัับรองรายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 18/2564 วัันที่่� 8 เมษายน 2564
วััตถุุประสงค์์และเหตุุผล:
บริิษััทฯ ได้้จััดการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 18 ประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 8 เมษายน 2564 ซึ่่�งได้้ส่่ง
สำำ�เนารายงานการประชุุมดัังกล่่าวให้้ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและต่่อกระทรวงพาณิิชย์์ภายใน
ระยะเวลาตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด และได้้เผยแพร่่บนเว็็บไซด์์ของบริิษััท www.thaiopticalgroup.com
จึึงเสนอให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณารัับรองรายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 18 ประจำำ�ปีี 2564
เมื่่�อวัันที่่� 8 เมษายน 2564 (สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย 1)
ความเห็็นของกรรมการ:
รายงานมีีความถููกต้้องครบถ้้วน เห็็นควรให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นรัับรองรายงานการประชุุมดัังกล่่าว
คะแนนเสีียงเพื่่�อลงมติิ:
วาระนี้้�ให้้ผ่่านมติิรับั รองด้้วยคะแนนเสีียงข้้างมากของจํํานวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้ถื� อื หุ้น้� และผู้้รั� บั มอบฉัันทะ
ซึ่่ง� มาประชุุมและออกเสีียงลงคะแนน ถ้้ามีีคะแนนเสีียงเท่่ากััน ให้้ประธานในที่่ป� ระชุุมออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้น� อีีก
เสีียงหนึ่่�งเป็็น เสีียงชี้้�ขาด

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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ระเบีียบวาระที่่� 2: พิจารณาอนุมัติแผนปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดบริษัท โพลีซัน จํากัด
(“PLS”) มายัง บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“TOG”)
วััตถุุประสงค์์และเหตุุผล:
เนือ่ งจากบริษทั มีแผนปรับโครงสร้างกิจการโดยการรับการโอนกิจการทัง้ หมด จาก PLS ซึ่งเป็นบริษทั ย่อย
ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญทั้งหมด และเมื่อโอนกิจการทั้งหมด ให้แก่บริษัท
แล้ว PLS จะดาํ เนินการจดทะเบียนเลิกบริษทั และชําระบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 74(ข)(ค) และมาตรา 77/1 (8)(ฉ)แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะ
ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้องเช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ
อากรแสตมป์ ซึ่งการดําเนินการ ดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการลดรายการระหว่างกัน
ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศการรับซื้อและรับโอนกิจการ
ทั้งหมด (Entire business Transfer) จากบริษัท โพลีซัน จํากัด (“PLS”) มายัง บริษัท ไทยออพติคอล
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“TOG”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
โดยเบื้องต้นคาดว่ากระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมดจะสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม 2564
ความเห็็นของกรรมการ:
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ PLS โดยมีมูลค่าการรับซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดประมาณ 82 ล้านบาท กําหนดโดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ของ TOG (สิง่ ที่ส่งมาด้วย 3) อย่างไรก็ตามมูลค่าดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยน
ได้ ตามมูลค่าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันทําเข้ารายการ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย ให้คณะ
กรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายอาํ นาจจากคณะกรรมการของบริษทั คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอาํ นาจกระทําการ
แทนของ บริษัท มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ กําหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข รายละเอียดและ
เงื่อนไข ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการโอนกิจการทั้งหมดดังที่แถลงไว้ข้างต้น เช่น วันโอนกิจการ ราคา และ
วิธีการชําระค่าตอบแทน ตลอดจนการเข้า เจรจา ทําความตกลง และ ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และการดําเนินการใด ๆ อันจําเป็นและสมควร ที่เกี่ยวเนื่องกับการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวม
ถึงการติดต่อกับส่วนราชการเกี่ยวข้องจนเสร็จการ
อนึ่ง เนื่องจาก PLS เป็นบริษัทย่อยที่ TOG ถือหุ้นร้อยละ 99.99 การรับซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด
ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อ
กําหนดของสํานักงาน คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 จึงให้นําเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
คะแนนเสีียงเพื่่�อลงมติิ:
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

ระเบีียบวาระที่่� 3: พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีเพื่่�อทำำ�งบการเงิิน (ณ วัันเลิิกบริิษััท) และกำำ�หนดค่่าสอบบััญชีี
วััตถุุประสงค์์และเหตุุผล:
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำ�หนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบ
บัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำ�ปี
2564 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด และมีมติกำ�หนดค่าสอบ
บัญชีประจำ�ปี 2564 ไว้แล้ว อย่างไรก็ดี เมื่อมีการทำ�รายการรับซื้อและรับโอนกิจการจึงทำ�ให้มีค่าสอบ
บัญชีเพิ่มเติมจากที่ได้ขออนุมัติไว้แล้วนั้น ทางบริษัทฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อทำ�งบการเงิน (ณ วันเลิกบริษัท) และกำ�หนดค่าสอบบัญชีเพื่อการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจโดยการโอนกิจการทั้งหมดนี้ เป็นกรณีพิเศษ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
ความเห็็นของกรรมการตรวจสอบ:
คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นให้้ บริิษััท สํํานัักงาน อีีวาย จํํากััด ซึ่่�งเป็็นผู้้�สอบบััญชีีปััจจุุบัันของ
บริิษััทเป็็นผู้้�สอบบััญชีีเพื่่�อทำำ�งบการเงิิน (ณ วัันเลิิกบริิษััท) เนื่่�องจากมีีมาตรฐานการทำำ�งานที่่�ดีี มีีความ
เชี่่�ยวชาญในการสอบบััญชีี รวมทั้้�งปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้เป็็นอย่่างดีีตลอดมา นอกจากนี้้� เมื่่�อได้้พิิจารณาอััตรา
ค่่าสอบบััญชีีแล้้ว เห็็นว่่า บริิษััท สํํานัักงาน อีีวาย จํํากััด มีีค่่าสอบบััญชีีที่่�เหมาะสม
ความเห็็นของกรรมการ:
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่งตั้้�งผู้้�สอบ
บััญชีีและกำำ�หนดค่่าสอบบััญชีีของผู้้ส� อบบััญชีีบริิษัทั ฯ ทุุกปีี โดยการพิิจารณาและนำำ�เสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณาแล้้ว เห็็นสมควรเสนอให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิ
แต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีจาก บริิษััท สํํานัักงาน อีีวาย จํํากััด ผู้้�สอบบััญชีีเพื่่�อทำำ�งบการเงิิน (ณ วัันเลิิกบริิษััท)
ดัังมีีรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
รายชื่อ

1. นางสริินดา หิิรััญประเสริิฐวุุฒิิ
2. นางสาวศิิริิวรรณ นิิตย์์ดำำ�รง
3. นางสาวกมลทิิพย์์ เลิิศวิิทย์์วรเทพ

เลขทะเบียน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตรวจสอบบัญชี TOG

4799
5906
4377

2564 - ปััจจุุบััน
2561 - 2563 หรืือ
ยัังไม่่เคยเป็็นผู้้�ลงนาม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/
บริษัทย่อย/ กรรมการ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีค่าธรรมเนียมสอบบัญชีเพื่อทำ�งบ
การเงิน (ณ วันเลิกบริษัท) จำ�นวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
คะแนนเสีียงเพื่่�อลงมติิ:
วาระนี้้�ต้้องผ่่านมติิอนุุมััติด้้ว
ิ ยคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้�ถืือหุ้้�นและรัับมอบฉัันทะทั้้�งหมดซึ่่�งมาประชุุม

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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ระเบีียบวาระที่่� 4: พิิจารณาเรื่่�องอื่่�น ๆ (ถ้้ามีี)
วัตถุประสงค์และเหตุผล:
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ซึ่งกําหนดว่า
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่กําหนดไว้ก็ได้
ความเห็็นของกรรมการ:
เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการ
ลงมติ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
กฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสองที่กล่าวข้างต้น
จึึงขอเรีียนเชิิญท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นโปรดเข้้าร่่วมประชุุมผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยมีี บริิษััท ดิิจิิทััล
แอคเซส แพลตฟอร์์ม จำำ�กัดั (บริิษัทย่
ั อ่ ยของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย) เป็็นผู้้ใ� ห้้บริิการด้้านระบบจััดการประชุุม (DAP
e-Shareholder Meeting) ตามกำำ�หนดวััน เวลา และวิิธีีการดัังกล่่าว (สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย 9)
บริิษัทั ขอความร่่วมมืือผู้้ถื� อื หุ้น�้ กรุุณาศึึกษาเงื่่อ� นไขการลงทะเบีียนเพื่่�อเข้้าประชุุมผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ตลอดจนศึึกษาวิิธีกี ารลงคะแนน เนื่่อ� งจากทางบริิษัทจ
ั ะใช้้ระบบ “Username” และ “Password” ลัับเฉพาะบุุคคล ในการ
ลงทะเบีียนและนัับคะแนนเสีียงตลอดการประชุุม ดัังนั้้น� ผู้้ถื� อื หุ้้น� ต้้องผ่่านยืืนยัันตััวตนก่่อนเข้้าร่่วมการประชุุม โดยท่่านสามารถ
ศึึกษารายละเอีียดและวิิธีกี ารลงทะเบีียนเข้้าร่่วมการประชุุมได้้ (ดัังสิ่่ง� ที่่แ� นบมาด้้วย 9 และ 10) ขอความกรุุณาทุุกท่่านแจ้้ง
ความประสงค์์เข้้าร่่วมการประชุุมล่่วงหน้้า
อนึ่่ง� ด้้วยเหตุุผลเรื่่อ� งความปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคล ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ไม่่รองรัับ
การมอบฉัันทะของบุุคคลธรรมดาให้้แก่่บุุคคลธรรมดาผู้้�อื่่�นเข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงแทนตนในการประชุุมครั้้�งนี้้�ได้้
ดัังนั้้�น เพื่่�อเป็็นการรัักษาสิิทธิิและผลประโยชน์์ของท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นในกรณีีที่่�ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่สามารถเข้้าร่่วม
ประชุุมด้้วยตััวเอง ทางบริิษัทั ฯ ขอความกรุุณาให้้ท่่านมอบฉัันทะให้้แก่่กรรมการอิิสระของบริิษัทั ฯ ที่่ไ� ม่่มีีส่ว่ นได้้ส่่วนเสีียในวาระ
พิิจารณาเลืือกตั้้�งกรรมการ ดัังนี้้�
1) นายสิิงห์์ ตัังทััตสวััสดิ์์� และ
2) นายไพรััช เมฆอาภรณ์์
โดยการกรอกข้้อความให้้ครบถ้้วน พร้้อมทั้้�งลงลายมืือชื่่อ� ในหนัังสืือมอบฉัันทะ ตามแบบ ข. พร้้อมติิดอากร
แสตมป์์ 20 บาท (สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย 7) และจััดส่่งไปรษณีีย์์แบบลงทะเบีียนป้้องกัันการสููญหายมาที่่�บริิษััทฯ
โดยให้้ไปรษณีีย์์ส่่งเอกสารให้้ถึึงบริิษัทล่
ั ่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

หากท่่านต้้องการสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมประการใด กรุุณาติิดต่่อบริิษััทตามช่่องท่่านดัังต่่อไปนี้้�
1. ไปรษณีีย์์:“สำำ�นัักเลขานุุการบริิษััท”
เลขที่่� 15/5 หมู่่� 6 ถนนบางบััวทอง-สุุพรรณบุุรีี ตำำ�บลละหาร อำำ�เภอบางบััวทอง นนทบุุรีี 11110
2. E-mail: companysecretary@thaiopticalgroup.com
3. Line ID: comsectog

ขอแสดงความนัับถืือ

(ดร.สว่่าง ประจัักษ์์ธรรม)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุุ: ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเรีียกดููหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและเอกสารประกอบในเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ที่่�เว็็บไซด์์
(www.thaiopticalgroup.com) ได้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 17 พฤษภาคม 2564 เป็็นต้้นไป
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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(สิ่่�งที่่ส่� ่งมาด้้วย 1)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำ�ปี 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10:00 - 12:00 น.
ถ่ายทอดจากห้องออพติคแกลเลอรี่ บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำ�กัด หรือ TOC (บริษัทย่อย)
กรรมการที่่�เข้้าประชุุม
1 ดร. สว่่าง
ประจัักษ์์ธรรม
2 นายสิิงห์์
ตัังทััตสวััสดิ์์�
3 นายไพรััช
เมฆอาภรณ์์
4 นายบรรจง
จิิตต์์แจ้้ง
5 รศ.ดร.วิิชา
จิิวาลััย
6 นายเดวิิด แอนดููรว์์ ครอส
7 นางพรพรรณ โต๊๊ะตระกููล
8 นางสาววิิจิิตต์์ ทวีีปรีีชาชาติิ
9 นายธรณ์์
ประจัักษ์์ธรรม
10 นางอมลรััตน์์
ประจัักษ์์ธรรม

ประธานกรรมการ
กรรมการอิิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการอิิสระ / ประธานคณะกรรมการกลยุุทธ์์ธุุรกิิจ
กรรมการอิิสระ
กรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการบริิหาร / ประธานเจ้้าหน้้าที่่บริ
� ิหาร (CEO)
กรรมการบริิหาร / รองประธานเจ้้าหน้้าที่่บริ
� ิหารสายงานบริิหาร (CAO)

กรรมการที่่�ลาประชุุม
1 นายพอล ไบรอััน ฟััสซีี
2 นายสาโรจน์์
ประจัักษ์์ธรรม

กรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร

ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม
1 นายชััยวััฒน์์
2 นางสาวจิิรสุุดา
3 นางสาวสุุปัฏบ
ั
4 นางสาวนุุชจริินทร์์
5 นางสาวศิิริิวรรณ
6 นางสาวจิินตนา
7 นายสุุวกรม์์
8 นางสาวชนาธิิป
9 นายยอดฟ้้า

รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานปฏิิบัติั ิการ (COO)
รองประธานเจ้้าหน้้าที่่บริ
� ิหารสายงานบััญชีี และการเงิิน (CFO)
เลขานุุการบริิษััท
ผู้้�ชำำ�นาญการ สำำ�นัักตรวจสอบภายใน
ผู้้�สอบบััญชีีจากบริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด
ผู้้�สอบบััญชีีจากบริิษัทั สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด
ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
ตััวแทนจากสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย
ตััวแทนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาสัังเกตการณ์์ระหว่่างการลงคะแนน
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จิิตติิคุุณ
สำำ�เภาทอง
ควรประดิิษฐ์์
บุุญเสริิมสุุข
นิิตย์์ดำำ�รง
อััมพรพะงา
เอี่่�ยมดิิลก
วิิทยากููล
บุุษยาสกุุล

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

เริ่่�มการประชุุม ณ เวลา 10:00 น.
ดร.สว่่าง ประจัักษ์์ธรรม ประธานกรรมการบริิษัทั และประธานในที่่ป� ระชุุม (“ประธาน”) กล่่าวต้้อนรัับ และ
ขอบคุุณผู้้�ถือหุ้้
ื �นและทุุกท่่านที่่�สละเวลาอัันมีีค่่ามาร่่วมประชุุม พร้้อมทั้้�งได้้แจ้้งจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มอบฉัันทะที่่�เข้้าร่่วมประชุุม
ดัังนี้้�
สรุปจำ�นวนผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

474,318,000
จำ�นวนราย

จำ�นวนหุ้น

เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

24

60,294,069

มอบฉันทะ

36

339,245,931

รวม

60

399,540,000

จำ�นวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องการเพื่อเปิดองค์ประชุม

25

158,106,000

ตามข้้อบัังคัับของบริิษััท ข้้อ 39 ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องมีีผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�รัับมอบฉัันทะจากผู้้�ถืือหุ้้�นมาเข้้า
ร่่วมประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 25 คน และต้้องมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมดของบริิษััท
ซึ่่�งมีีจำำ�นวนรวม 474,318,000 หุ้้�น คิิดเป็็นจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 158,106,000 หุ้้�น จึึงจะครบเป็็นองค์์ประชุุม
ตามสััดส่่วนจำำ�นวนหุ้้น� ข้้างต้้น ถืือว่่าการประชุุมในนี้้ค� รบองค์์ประชุุม ดร.สว่่าง ประจัักษ์์ธรรม ประธานที่่ป� ระชุุม
จึึงกล่่าวเปิิดการประชุุม และมอบหมายให้้นางสาวสุุปัฏบ์
ั ์ ควรประดิิษฐ์์ เลขานุุการบริิษัทั เป็็นผู้้ดำ� �ำ เนิินการประชุุมในวัันนี้้�
ทั้้�งนี้้� ตามพระราชบััญญััติิบริษัิ ัทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 มาตรา 33 กำำ�หนดว่่าในการออกเสีียงลงคะแนน
ของผู้้ถื� อหุ้้
ื น� หุ้้�นแต่่ละหุ้้�นมีีคะแนนเสีียงหนึ่่�งเสีียง และการลงคะแนนเสีียงให้้กระทำำ�อย่า่ งเปิิดเผย เว้้นแต่่มีีผู้้ถื� อหุ้้
ื น� อย่่างน้้อย 5 คน
ร้้องขอให้้ที่่ป� ระชุุมลงมติิโดยวิิธีีอื่่�น
อย่่างไรก็็ดีี เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััส COVID-19 บริิษัทั ได้้ปฏิิบัติั ติ ามประกาศจาก
ทางภาครััฐที่่�สนัับสนุุนให้้มีีการจััดประชุุมผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยให้้ปฏิิบััติิตามพระราชกำำ�หนด ว่่าด้้วยการประชุุมผ่่านสื่่�อ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ พ.ศ. 2563 ประกาศไว้้ ณ วัันที่่� 18 เมษายน 2563 บริิษััทจึึงได้้นำำ�ระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์เข้้ามาใช้้จััดการประชุุม
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการลงทะเบีียนและการนัับคะแนนเสีียง ตลอดจนใช้้ระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ดังั กล่่าว ในการจััดเก็็บข้้อมููล
การลงคะแนนเสีียงในการประชุุมแต่่ละวาระอย่่างเป็็นระบบและสามารถตรวจสอบได้้ ทางบริิษััทจึึงขอให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกท่่าน
ลงคะแนนเสีียงผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งบริิษััทได้้จััดส่่งคู่่�มืือการใช้้งานโดยละเอีียดให้้แก่่ทุุกท่่านล่่วงหน้้าแล้้ว
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อย่่างไรก็็ดีี เพื่่�อความชััดเจนบริิษััทแจ้้งวิิธีีการลงคะแนนเสีียงให้้ที่่�ประชุุมทราบดัังนี้้� ขั้้�นแรกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเปิิด
ระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดที่่ปุ่่� �ม “ลงคะแนน” จากนั้้�นเลืือกลงคะแนนในแต่่ละวาระโดยการลงคะแนนมีีให้้
เลืือกตััวเลืือก ได้้แก่่ “เห็็นด้้วย” “ไม่่เห็็นด้้วย” และ “งดออกเสีียง” กรณีีประสงค์์จะลงคะแนน “ไม่่เห็็นด้้วย” / “งดออกเสีียง”
ให้้กดปุ่่�มดัังกล่่าว เพื่่�อลงคะแนนตามความประสงค์์ และให้้รอบริิษััทกล่่าว “ปิิดการลงคะแนน” โดยผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถกดไอคอน
กราฟสีีน้ำำ�� เงิิน หน้้าระเบีียบวาระเพื่่�อดููสรุุปผลคะแนน กรณีีที่่�ผู้้ถื� อหุ้้
ื �น “เห็็นด้้วย” ให้้กด “เห็็นด้้วย” หรืือ ไม่่ต้้องกดสััญลัักษณ์์
ใดๆ และรอให้้บริิษััทประกาศ “ปิิดการลงคะแนน” โดยผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถกดไอคอน กราฟสีีน้ำำ�� เงิิน หน้้าระเบีียบวาระเพื่่�อดููสรุุป
ผลคะแนน เพื่่�อดููสรุุปผลคะแนนในวาระนั้้�นๆ
เสีียง 1 เสีียง

ตามข้้อบัังคัับของบริิษััทข้้อที่่� 42 ในการออกเสีียงลงคะแนนในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นนั้้�นให้้หุ้้�น 1 หุ้้�น มีีคะแนน

บริิษัทั ได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้ถื� อหุ้้
ื น� เสนอวาระและเสนอรายชื่่�อบุคุ คลเพื่่�อเข้้ารัับการเลืือกตั้้ง� เป็็นกรรมการล่่วงหน้้า
ก่่อนการประชุุม ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม ถึึง 31 ธัันวาคม 2563 ปรากฏว่่าไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นท่่านใดเสนอวาระและชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้า
รัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการแต่่อย่่างใด
นอกจากนี้้�แล้้วบริิษัทั ได้้แจ้้งต่่อที่ป่� ระชุุมว่่า บริิษัทมีี
ั การบัันทึึกวีีดีีทััศน์์ตลอดการประชุุม ซึ่่ง� ผู้้ถื� อหุ้้
ื น� สามารถ
เข้้ารัับชมได้้ในภายหลัังการประชุุมผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท www.thaiopticalgroup.com
ระเบีียบวาระที่่� 1 พิิจารณารัับรองรายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 17 ประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันที่่� 15 กรกฎาคม
2563
บริิษัทั ได้้เสนอให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณารัับรองรายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถือหุ้้
ื �น ครั้้�งที่่� 17 ประจำำ�ปีี 2563 ซึ่่�ง
ประชุุมเมื่่อวั
� นั ที่่� 15 กรกฎาคม 2563 โดยได้้จััดทำำ�ภายใน 14 วัันนัับแต่่วันั ประชุุมผู้้ถื� อหุ้้
ื น� และจััดส่่งรายงาน
การประชุุมดังั กล่่าวให้้ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิิชย์์ตามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด และ
ได้้ส่่งสำำ�เนาให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุมแล้้ว
จากนั้้�นได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอความคิิดเห็็นและสอบถามรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรายงานการประชุุม
สามััญผู้้ถื� อหุ้้
ื น� ดัังกล่่าว ไม่่มีีผู้้ถื� อหุ้้
ื น� ท่่านใดมีีคำำ�ถาม จึึงได้้ขอมติิจากที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อหุ้้
ื น� พิิจารณารัับรองรายงาน
การประชุุมสามััญผู้้�ถือหุ้้
ื �น ครั้้�งที่่� 17 ประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันที่่� 15 กรกฎาคม 2563 ตามที่่�ได้้เสนอ
มติิที่่�ประชุุม ที่่ป� ระชุุมพิจิ ารณาแล้้วมีีมติิรับั รองรายงานการประชุุมสามััญผู้้ถื� อหุ้้
ื น� ครั้้ง� ที่่� 17 ประจำำ�ปีี 2563
เมื่่�อวัันที่่� 15 กรกฎาคม 2563 ตามที่่�เสนอด้้วยเสีียงข้้างมากของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าร่่วม
ประชุุมและมอบฉัันทะและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนดัังนี้้�
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

สรุปผลการลงคะแนน
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2563
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

รายการ

จำำ�นวนเสีียงที่่�ลงมติิ

ร้้อยละ

เห็็นด้้วย

404,610,100

100.0000

ไม่่เห็็นด้้วย

0

0.0000

งดออกเสีียง

0

-

404,610,100

100.0000

รวม

ทั้้�งนี้้� เป็็นไปตามความของข้้อบัังคัับบริิษัทข้้อ
ั 42 (1) และ มาตรา 107
แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชน จำำ�กััด พ.ศ. 2535
หมายเหตุุ
ไม่่มีีบััตรเสีีย เนื่่�องจากเป็็นการลงคะแนนเสีียงผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ระเบีียบวาระที่่� 2	รัับทราบรายงานผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในรอบปีี 2563 ตามแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี
2563 (แบบ 56-1 One Report)
ในวาระนี้้� นายธรณ์์ ประจัักษ์์ธรรม ประธานเจ้้าหน้้าที่่บริ
� ิหาร ได้้กล่่าวรายงานผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ประจำำ�ปีี 2563 ต่่อที่่�ประชุุม โดยสรุุปได้้ดัังนี้้�
• วิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจ
	บริิษัทมีี
ั เป้้าหมายเป็็นผู้้ผลิ
� ติ เลนส์์อิสิ ระชั้้น� นำำ�ที่เ่� ติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน ได้้รัับการยอมรัับในระดัับโลกว่่ามีีการ
ให้้บริิการที่่�เป็็นเลิิศอย่่างสม่ำำ��เสมอ คู่่�ค้้าได้้รัับความสะดวกสบายในการทำำ�ธุุรกิิจร่่วมกััน และเป็็นผู้้�จััด
จำำ�หน่า่ ยเลนส์์สำำ�เร็็จรููปในราคาที่่คุ้้� มค่
� า่ สููงสุุด อีีกทั้้�งเป็็นผู้้ผลิ
� ติ เลนส์์เฉพาะบุุคคลอย่่างครบวงจร ให้้บริิการ
ตรงเวลาทุุกครั้้�ง
• ผลประกอบการในปีี 2563
ในปีี 2563 บริิษััทมีีรายได้้รวม 1,821 ล้้านบาท ลดลงจากปีี 2562 ซึ่่�งมีีรายได้้รวม 1,972 ล้้านบาท
อััตราการเติิบโตคิิดเป็็น -7.7% ในปีี 2563 บริิษััทมีีกำำ�ไรสุุทธิิ 69 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่่อนหน้้าซึ่่�ง มีี
กำำ�ไรสุุทธิิ 132 ล้้านบาท อััตราการเติิบโตคิิดเป็็น -47.7% มีีสาเหตุุหลัักมาจากสถานการณ์์ การแพร่่
ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า (COVID-19)
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• รายได้้จากการขายตามภููมิิภาคในปีี 2563 เป็็นดัังนี้้�
•	ออสเตรเลีียและนิิวซีีแลนด์์จำำ�นวน 673 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น 37%
•	ยุุโรปจำำ�นวน 511 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น 28.1%
• เอเชีีย-แปซิิฟิิค จำำ�นวน 369 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น 20.3%
•	อเมริิกา จำำ�นวน 247 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น 13.6%
•	อื่่�นๆ จำำ�นวน 21 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น 1.1%
• พััฒนาการทางด้้านการผลิิตที่่�สำำ�คััญของบริิษััทในปีี 2563 มีีดัังนี้้�
• เริ่่�มต้้นการผลิิตเลนส์์สำำ�เร็็จรููปด้้วยระบบอััตโนมััติิ
• ขยายความสามารถของสายการผลิิตเลนส์์ RX ด้้วยระบบ Automation รุ่่�นใหม่่
•	อยู่่�ระหว่่างการพััฒนาสารเคลืือบเลนส์์เพื่่�อป้้องกัันไอน้ำำ��เกาะที่่�เลนส์์ เพื่่�อรองรัับความต้้องการของ
ลููกค้้าที่่�พบปััญหาดัังกล่่าวเวลาต้้องใส่่หน้้ากากอนามััย
•	อยู่่�ระหว่่างการพััฒนาเลนส์์กัันแดดแบบย่่อบางที่่�มีีคุุณลัักษณะกัันแรงกระแทกสููง
• พััฒนาการทางด้้านงานพาณิิชย์์ที่่�สำำ�คััญของบริิษัทั ในปีี 2563 มีีดัังนี้้�
• การย้้ายคลัังสิินค้้าเพื่่�อรองรัับการเติิบโตของธุุรกิิจไปยัังรััฐมิิสซููรีี ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• เริ่่�มต้้นดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทย่่อยในภาคพื้้�นยุุโรปในวัันที่่� 1 มีีนาคม 2564
•	ทำำ�การตลาดร่่วมกับหอ
ั แว่่นกรุ๊๊�ปเพื่่�อส่ง่ เสริิมการขายเลนส์์โปรเกรสซีีฟกลุ่่�มพรีีเมี่่ยม
� โดยได้้จััดแคมเปญ
ร่่วมกัับบุุรีีรััมย์์ยููไนเต็็ท เพื่่�อเจาะลููกค้้ากลุ่่�มเกมเมอร์์
• การประกอบกิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นจะประกอบกิิจการอย่่างยั่่�งยืืนโดยยึึดหลััก 3 ประการ ได้้แก่่
1) การใส่่ใจผู้้�คน
2) การใส่่ใจผู้้�บริิโภค
3) การใส่่ใจสิ่่�งแวดล้้อม
ในปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทได้้รัับการรัับรองเป็็นหนึ่่�งใน ESG100 จากสถาบัันไทยพััฒน์์ ติิดอัันดัับหุ้้�นยั่่�งยืืน THSI
จากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย บริิษััทยัังคงมุ่่�งมั่่�นในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอรััปชั่่�น โดยได้้รัับการ
รัับรองจากคณะกรรมการแนวร่่วมปฏิิบัติั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต ณ วัันที่่� 16 มกราคม
2558 และ ในปีี 2561 ได้้รัับการรัับรองรัับรองต่่ออายุุบริษัิ ทั เป็็นสมาชิิกของ แนวร่่วมปฏิิบัติั ขิ อง ภาคเอกชน
ไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต เมื่่�อวัันที่่� 21 สิิงหาคม 2561 โดยใบรัับรองดัังกล่่าวจะมีีอายุุ 3 ปีี นัับจากวัันที่่�มีีมติิ
ให้้การรัับรอง
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จากนั้้�นได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้สอบถามรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรายงานผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ใน
รอบปีี 2563 ซึ่่�งมีีคำำ�ถาม ดัังนี้้�
คำำ�ถามจากนายมานพ จัันทร์์เจริิญสุุข
ค่่าระวางเรืือที่เ่� พิ่่�มขึ้้น� อย่่างมากในช่่วงที่่ผ่� า่ นมามีีผลกระทบอย่่างไรบ้้าง และจะส่่งผลต่่อต้้นปีี 2564 อย่่างไร
คำำ�ตอบจากนายธรณ์์ ประจัักษ์์ธรรม ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นไปตามหลัักอุุปสงค์์อุุปทาน เนื่่�องจากในช่่วงเศรษฐกิิจที่่�กำำ�ลัังฟื้้�นตััวทำำ�ให้้บริิษััท
ต่่างๆ มีีความต้้องการขนส่่งสิินค้้าจำำ�นวนมาก จึึงทำำ�ให้้มีีอำำ�นาจการต่่อรองราคาค่่าขนส่่งลดลง ส่่งผลให้้
ราคา ค่่าขนส่่งสููงขึ้้น� อย่่างไรก็็ดีี ค่่าขนส่่งที่่เ� พิ่่�มมากขึ้้น� ยัังคงอยู่่�ในระดัับที่รั่� บั ได้้ และบริิษัทั ยัังคงมีีกำำ�ไรจาก
การขายสิินค้้าอยู่่�
มติิที่่�ประชุุม

ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบรายงานผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในรอบปีี 2563

ระเบีียบวาระที่่� 3 พิิจารณาอนุุมัติั งิ บแสดงฐานะการเงิินและงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีี สิ้้น� สุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 และรัับทราบรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
นายสิิงห์์ ตัังทััตสวััสดิ์์� ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้้เสนอต่่อที่่�ประชุุมให้้พิิจารณางบแสดงฐานะ
การเงิินและงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรับปี
ั ี สิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีข้้อมููลโดยสรุุปดัังนี้้�
งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีี สิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
• รายได้้รวม	
1,850.00	ล้้านบาท
•	กำำ�ไรสุุทธิิ
68.78	ล้้านบาท
•	กำำ�ไรสุุทธิิต่อหุ้้
่ �น
0.15	บาท
งบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
•	สิินทรััพย์์รวม	
2,811.21	ล้้านบาท
•	หนี้้�สิินรวม	
1,004.71	ล้้านบาท
•	ส่่วนของผู้้�ถือหุ้้
ื �น
1,806.50	ล้้านบาท
•	ทุุนชำำ�ระแล้้ว	
474.32	ล้้านบาท
โดยงบการเงิินในรายงานประจำำ�ปีที่ี ไ่� ด้้จััดส่่งไปแล้้วนั้้�น ได้้ผ่่านการตรวจสอบโดยผู้้ส� อบบััญชีีรัับอนุญ
ุ าตของ
บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด และได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้้ว จากนั้้�นได้้เปิิด
โอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสอบถามรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับระเบีียบวาระ ไม่่มีีคำำ�ถามจากผู้้�ถืือหุ้้�น จึึงขอให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
อนุุมััติิในรายการดัังกล่่าวตามที่่�เสนอ

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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ที่่�ประชุุมพิิจารณาแล้้วมีีมติิอนุุมััติิงบแสดงฐานะการเงิินและงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
สำำ�หรัับปีี สิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และรัับทราบรายงานของผู้้�สอบบััญชีี ซึ่่�ง
ได้้ผ่่านการตรวจสอบและลงนามรัับรองจากผู้้�สอบบััญชีีของ บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย
จำำ�กััด อีีกทั้้�งได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้้ว โดยที่่�ประชุุมมีีมติิ
อนุุมััติิด้้วยเสีียงข้้างมากของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าร่่วมประชุุมและมอบฉัันทะและมีีสิิทธิิ
ออกเสีียงลงคะแนนดัังนี้้�

สรุปผลการลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

รายการ

จำำ�นวนเสีียงที่่�ลงมติิ

ร้้อยละ

เห็็นด้้วย

404,610,100

100.0000

ไม่่เห็็นด้้วย

0

0.0000

งดออกเสีียง

0

-

404,610,100

100.0000

รวม

หมายเหตุุ
ไม่่มีีบััตรเสีีย เนื่่�องจากเป็็นการลงคะแนนเสีียงผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ระเบีียบวาระที่่� 4 พิิจารณาการจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิและการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษัทั ประจำำ�ปีี 2563
ตามนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษัทกำ
ั ำ�หนดให้้ “จ่่ายปัันผลไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 40 ของกำำ�ไรสุุทธิขิ อง
งบการเงิินรวม หลัังหัักเงิินสำำ�รองต่่างๆ ทุุกประเภทที่่�กฎหมายและตามเงื่่�อนไขที่่บริ
� ิษััทได้้กำำ�หนดไว้้”
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบายดัังกล่่าว ตามผลประกอบการของบริิษัทป
ั ระจำำ�ปีี 2563 บริิษัทมีีกำ
ั ำ�ไรสุุทธิิตาม
งบการเงิินรวม 68.78 ล้้านบาท โดยสามารถเปรีียบเทีียบการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างปีี 2561-2563 ดัังต่่อ
ไปนี้้�
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ปี 2563
(งบการเงินรวม)

ปี 2562
(งบการเงินรวม)

ปี 2561
(งบการเงินรวม)

68.78 ล้านบาท

132.13 ล้านบาท

146.03 ล้านบาท

--- ล้านบาท

--- ล้านบาท

--- ล้านบาท

3. กำ�ไรสุทธิหลังหักสำ�รองตามกฎหมาย

68.78 ล้านบาท

132.13 ล้านบาท

146.03 ล้านบาท

4. จำ�นวนหุ้น

474.32 ล้านหุ้น

474.32 ล้านหุ้น

474.32 ล้านหุ้น

5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี

0.12 บาท/หุ้น

0.25 บาท/หุ้น

0.28 บาท / หุ้น

6. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล

งดจ่าย

0.10 บาท/หุ้น

0.06 บาท / หุ้น

7. เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย

0.12 บาท/หุ้น

0.15 บาท/หุ้น

0.22 บาท / หุ้น

8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น

56.92 ล้านบาท

118.58 ล้านบาท

132.81 ล้านบาท

9. อัตราการจ่ายเงินปันผล

83 %

90%

91 %

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
1. กำ�ไรสุทธิ
2. หักสำ�รองตามกฎหมาย 5%

คณะกรรมการบริิษััทเห็็นควรให้้เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิการจััดสรรกำำ�ไรและการจ่่าย
เงิินปัันผลปีี 2563 ดัังนี้้�
1.	รัับทราบการงดจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลของบริิษััท
2. ไม่่ต้้องจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิเนื่่�องจากปััจจุุบัันบริิษััทมีีทุุนสำำ�รองครบตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดแล้้ว
3. ให้้จ่่ายเงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2563 ในอััตราหุ้้�นละ 0.12 บาท จำำ�นวน 474.32 ล้้านหุ้้�น รวมเป็็นเงิิน
56.92 ล้้านบาท โดยมีีรายละเอีียดการจ่่ายปัันผลดัังนี้้�
(1) เงิินปัันผลจ่่ายจำำ�นวน 23.72 ล้้านบาท หรืือเท่่ากัับ 0.05 บาทต่่อหุ้้�น เป็็นการจ่่ายจาก
เงิินปัันผล ที่่�จััดสรรมาจากกำำ�ไรที่่�ได้้รัับการยกเว้้นการเสีียภาษีีเงิินได้้นิิติบุิ ุคคล
(2) เงิินปัันผลจ่่ายจำำ�นวน 9.49 ล้้านบาท หรืือเท่่ากัับ 0.02 บาทต่่อหุ้้�น เป็็นการจ่่ายจาก
เงิินปัันผล ที่่�จััดสรรมาจากกำำ�ไรที่่�เสีียภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล ในอััตราร้้อยละ 20
(3) เงิินปัันผลจ่่ายจำำ�นวน 23.72 ล้้านบาท หรืือเท่่ากัับ 0.05 บาทต่่อหุ้้�น เป็็นการจ่่ายจาก
เงิินปัันผล ที่่�จััดสรรมาจากกำำ�ไรที่่�เสีียภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล ในอััตราร้้อยละ 30
(4) การจ่่ายเงิินปัันผลดัังข้้างต้้นได้้กำำ�หนดวัันกำำ�หนดรายชื่่�อผู้้�มีีสิิทธิิรัับเงิินปัันผล (Record Date)
ในวัันพุุธที่่� 21 เมษายน 2564 และ
(5)	กำำ�หนดจ่่ายเงิินปัันผลในวัันศุุกร์์ที่่� 7 พฤษภาคม 2564
บริิษััทได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสอบถามข้้อสงสััยที่่�เกี่่�ยวกัับการจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิและการจ่่ายเงิินปัันผล
ของ บริิษััทประจำำ�ปีี 2563 ปรากฏว่่าไม่่มีีท่่านใดมีีข้้อสงสััย จึึงได้้ขอให้้ที่่�ประชุุมลงมติิอนุมัุ ัติิการจััดสรร
กำำ�ไรสุุทธิิและการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทประจำำ�ปีี 2563 ตามที่่�เสนอ

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิอนุุมััติิการจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิและการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััท
ประจำำ�ปีี 2563 ตามที่่�เสนอด้้วยคะแนนเสีียงข้้างมากของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าร่่วม
ประชุุมและ มอบฉัันทะและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนดัังนี้้�

สรุปผลการลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำ�ไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจำ�ปี 2563

รายการ

จำำ�นวนเสีียงที่่�ลงมติิ

ร้้อยละ

เห็็นด้้วย

404,610,100

100.0000

ไม่่เห็็นด้้วย

0

0.0000

งดออกเสีียง

0

-

404,610,100

100.0000

รวม

หมายเหตุุ
ไม่่มีีบััตรเสีีย เนื่่�องจากเป็็นการลงคะแนนเสีียงผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ระเบีียบวาระที่่� 5 พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และกํําหนดค่่าสอบบััญชีี ประจำำ�ปีี 2564
นายสิิงห์์ ตัังทััตสวััสดิ์์� กล่่าวรายงานต่่อที่ป่� ระชุุม ดัังต่่อไปนี้้� ตามพระราชบััญญััติิมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535
ซึ่่ง� กำำ�หนดให้้ที่่ป� ระชุุมสามััญผู้้ถื� อหุ้้
ื น� แต่่งตั้้ง� ผู้้ส� อบบััญชีีและกำำ�หนดค่่าสอบบััญชีีของบริิษัททุ
ั กุ ปีี และ เพื่่�อ
ให้้เป็็นไปตามกฎหมายดัังกล่่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริิษััทเห็็นสมควรเสนอให้้ที่่�
ประชุุมผู้้ถื� อหุ้้
ื น� พิิจารณาให้้ บริิษัทั สํํานัักงาน อีีวาย จํํากััด ซึ่่ง� เป็็นผู้้ส� อบบััญชีีเดิิมเป็็นผู้้ส� อบบััญชีีของบริิษัทั
และบริิษััทย่่อย ประจำำ�ปีี 2564 เนื่่�องจากมีีมาตรฐานการทำำ�งานที่่�ดีี มีีความเชี่่�ยวชาญในการสอบบััญชีี
รวมทั้้�งปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้เป็็นอย่่างดีีตลอดมา นอกจากนี้้� เมื่่�อได้้พิิจารณาเปรีียบเทีียบกัับปริิมาณงานและ
อััตราค่่าสอบบััญชีีของบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในระดัับเดีียวกัันแล้้ว เห็็นว่่า บริิษััท สํํานัักงาน อีีวาย
จํํากััด มีีค่่าสอบบััญชีีที่่เ� หมาะสม รายชื่่�อผู้้ส� อบบััญชีีของบริิษัทั และบริิษัทย่
ั อย
่ ประจำำ�ปีี 2564 มีีดัังต่่อไปนี้้�
เลขทะเบียน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตรวจสอบบัญชี TOG
และบริษัทย่อย

1. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำ�รง

5906

2561 - ปัจจุบัน หรือ

2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ

4799

2558 -2560 หรือ

3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

4377

ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

รายชื่อ

16

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

ทั้้�งนี้้� ผู้้ส� อบบััญชีีตามรายชื่่�อที่เ่� สนอมานั้้�น ไม่่มีีความสััมพันั ธ์์หรือส่
ื ว่ นได้้เสีียกัับบริษัิ ทั /บริิษัทย่
ั อย
่ /ผู้้บริ
� หิ าร/
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่แต่่อย่่างใด โดยให้้คนใดคนหนึ่่�งเป็็นผู้้�ทำำ�การตรวจสอบและแสดงความเห็็นต่่องบการเงิิน
ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย และกำำ�หนดค่่าธรรมเนีียมสอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2564 รวม 3 บริิษััท จำำ�นวน
2,470,000 บาท (สองล้้านสี่่�แสนเจ็็ดหมื่่�นบาทถ้้วน) เทีียบเท่่ากัับปีีก่่อนหน้้า
บริิษััทได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสอบถามรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และกํําหนดค่่าสอบ
บััญชีี ประจำำ�ปีี 2564 ไม่่มีีคำำ�ถามจากผู้้ถื� อหุ้้
ื น� จึึงได้้ขอให้้ที่่ป� ระชุุมลงมติิอนุมัุ ติั กิ ารแต่่งตั้้ง� ผู้้ส� อบบััญชีี และ
กํําหนดค่่าสอบบััญชีี ประจำำ�ปีี 2564 ตามที่่�เสนอ
มติิที่่�ประชุุม ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิอนุุมััติิการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และกํําหนดค่่าสอบบััญชีี ประจำำ�ปีี
2564 ตามที่่เ� สนอด้้วยคะแนนเสีียงข้้างมากของจำำ�นวนผู้้ถื� อหุ้้
ื น� ที่่เ� ข้้าร่่วมประชุุมและ มอบ
ฉัันทะและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนดัังนี้้�
สรุปผลการลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจำ�ปี 2564

รายการ

จำำ�นวนเสีียงที่่�ลงมติิ

ร้้อยละ

เห็็นด้้วย

404,614,300

100.0000

ไม่่เห็็นด้้วย

0

0.0000

งดออกเสีียง

0

-

404,614,300

100.0000

รวม

ระเบีียบวาระที่่� 6 พิิจารณาเลืือกตั้้�งกรรมการแทนกรรมการที่่�ครบกำำ�หนดพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระ
นายไพรััช เมฆอาภรณ์์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนกล่่าวรายงานต่่อที่่�ประชุุม
ดัังนี้้� เพื่่�อให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 และข้้อบัังคัับของบริิษััทข้้อ 22
กำำ�หนดให้้ “กรรมการต้้องพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระในการประชุุมสามััญผู้้�ถือหุ้้
ื �นประจำำ�ปีีในอััตรา 1 ใน 3
ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด” ซึ่่ง� ในการประชุุมสามััญผู้้ถื� อหุ้้
ื น� ปีี 2564 มีีกรรมการที่่ค� รบกำำ�หนดพ้้นตำำ�แหน่่ง
ตามวาระจำำ�นวน 4 คน ได้้แก่่
1)
2)
3)
4)

ดร.สว่่าง ประจัักษ์์ธรรม
นายสาโรจน์์ ประจัักษ์์ธรรม
นายธรณ์์ ประจัักษ์์ธรรม และ
นางสาววิิจิิตต์์ ทวีีปรีีชาชาติิ

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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ดร.สว่่าง ประจัักษ์์ธรรม ได้้เรีียนต่่อที่ป่� ระชุุมว่่าตนเองเป็็นหนึ่่�งในกรรมการที่่มีีส่
� ว่ นได้้เสีียในการพิิจารณาใน
วาระนี้้� ตนเองและกรรมการอีีก 3 ท่่านจึึงขอออกจากห้้องประชุุมก่่อนการพิิจารณา และกลัับเข้้ามาภาย
หลัังการพิิจารณาในวาระนี้้�สิ้้�นสุุดลง โดยระหว่่างที่่�อยู่่�ภายนอกห้้องประชุุมได้้มอบหมายให้้คุุณสิิงห์์
ตัังทััตสวััสดิ์์� ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นประธานที่่�ประชุุมแทนตนเอง
ตามที่่�บริษัิ ัทได้้ประกาศในเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ได้้เรีียนเชิิญให้้ผู้้�ถือหุ้้
ื �นเสนอรายชื่่�อบุุคคลที่่�เห็็นว่่ามีีคุุณสมบััติิ
เหมาะสม เพื่่�อรัับการคััดเลืือกเป็็นกรรมการบริิษััทรวมทั้้�งเสนอวาระการประชุุมต่า่ งๆ ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 ตุุลาคม
ถึึง 31 ธัันวาคม 2563 เพื่่�อ ปรากฏว่่าไม่่มีีการเสนอชื่่�อกรรมการหรืือเสนอวาระการประชุุมเข้้ามายัังบริิษััท
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน (ซึ่่ง� ไม่่รวมกรรมการที่่ค� รบกำำ�หนดพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระ
ในการประชุุมครั้้�งนี้้�) ได้้พิิจารณาแล้้วเห็็นว่่า กรรมการทั้้�ง 4 คน เป็็นบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิที่่�เหมาะสมและ
ไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามข้้อกำำ�หนดหรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องผ่่านกระบวนการกลั่่�นกรองอย่่างรอบคอบ
ระมััดระวัังของคณะกรรมการบริิษััทแล้้วว่่า เป็็นผู้้ที่� ่�มีีความรู้้� ความสามารถ ประสบการณ์์ และ มีีคุุณสมบััติิ
ที่่�เหมาะสมกัับการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท
บริิษัทั ได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้ถื� อหุ้้
ื น� และผู้้รั� บมอบ
ั
ฉัันทะสอบถามรายละเอีียดเกี่่ยวกั
� บั การพิิจารณาเลืือกตั้้ง� กรรมการ
แทนกรรมการที่่ค� รบกำำ�หนดพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระ ไม่่มีีคำำ�ถามจากผู้้ถื� อหุ้้
ื น� จึึงเสนอให้้ที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อหุ้้
ื น�
พิิจารณาอนุุมัติั แิ ต่่งตั้้ง� กรรมการที่่พ้้� นตำำ�แหน่่งตามวาระให้้กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งอีีกวาระหนึ่่�ง โดยเปิิดให้้ลง
คะแนนเลืือกตั้้�งเป็็นรายบุุคคล
มติิที่่�ประชุุม ที่่�ประชุุมมีีมติอนุ
ิ ุมััติิแต่่งตั้้�งกรรมการที่่�ครบกำำ�หนดพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระ 4 คน ให้้กลัับ
เข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งอีีกวาระหนึ่่�งด้้วยคะแนนเสีียงข้้างมากของจำำ�นวนผู้้ถื� อหุ้้
ื น� ที่่เ� ข้้าร่่วมประชุุม
และมอบฉัันทะและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนดัังนี้้�
1) ดร. สว่่าง ประจัักษ์์ธรรม กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการบริิษัทั
สรุปผลการลงคะแนน วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนด
พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ - ดร. สว่าง ประจักษ์ธรรม

รายการ

จำำ�นวนเสีียงที่่�ลงมติิ

ร้้อยละ

เห็็นด้้วย

392,614,300

100.0000

ไม่่เห็็นด้้วย

0

0.0000

งดออกเสีียง

0

-

392,614,300

100.0000

รวม
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2) นายสาโรจน์์ ประจัักษ์์ธรรม กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการบริิษััท
สรุปผลการลงคะแนน วาระที่ 6.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนด
พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ - นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม

รายการ

จำำ�นวนเสีียงที่่�ลงมติิ

ร้้อยละ

เห็็นด้้วย

404,614,300

100.0000

ไม่่เห็็นด้้วย

0

0.0000

งดออกเสีียง

0

-

404,614,300

100.0000

รวม

3) นายธรณ์์ ประจัักษ์์ธรรม กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการบริิษััท
สรุปผลการลงคะแนน วาระที่ 6.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนด
พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ - นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม

รายการ

จำำ�นวนเสีียงที่่�ลงมติิ

ร้้อยละ

เห็็นด้้วย

378,469,500

100.0000

ไม่่เห็็นด้้วย

0

0.0000

งดออกเสีียง

0

-

378,469,500

100.0000

รวม

4) นางสาววิิจิิตต์์ ทวีีปรีีชาชาติิ กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการบริิษััท
สรุปผลการลงคะแนน วาระที่ 6.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนด
พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ - นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ

รายการ

จำำ�นวนเสีียงที่่�ลงมติิ

ร้้อยละ

เห็็นด้้วย

404,614,300

100.0000

ไม่่เห็็นด้้วย

0

0.0000

งดออกเสีียง

0

-

404,614,300

100.0000

รวม

หมายเหตุุ
ไม่่มีีบััตรเสีีย เนื่่�องจากเป็็นการลงคะแนนเสีียงผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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ระเบีียบวาระที่่� 7 พิิจารณาการกำำ�หนดค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริิษัทั คณะกรรมการชุุดย่อ่ ย และโบนััสกรรมการบริิษัทั
ประจำำ�ปีี 2564
นายไพรััช เมฆอาภรณ์์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน กล่่าวรายงานต่่อที่่�ประชุุม
ดัังนี้้� ตามข้้อบัังคัับของบริิษััทข้้อ 23 กำำ�หนดให้้ “กรรมการมีีสิิทธิไิ ด้้รัับค่า่ ตอบแทนจากบริิษััทในรููปของเงิิน
รางวััลเบี้้�ยประชุุม บำำ�เหน็็จ โบนััส เบี้้�ยเลี้้�ยง และสวััสดิิการต่่างๆ ตามระเบีียบของบริิษััทหรืือผลประโยชน์์
ตอบแทนในลัักษณะอื่่�นตามข้้อบัังคัับของบริิษััทหรืือตามที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะอนุุมััติิ”
ที่่�ประชุุมจึึงเสนอให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการประจำำ�ปีี 2564 ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทโดยผ่่าน
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้พิิจารณาหลัักเกณฑ์์การกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการ โดย
คำำ�นึึงถึึงความเหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย และสามารถเทีียบเคีียงได้้กัับ
บริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ที่่อยู่่�
� ในอุุตสาหกรรมและธุุรกิิจที่่มีี� ขนาดใกล้้เคีียงกััน
โดยค่่าตอบแทนกรรมการดัังกล่่าวนั้้�น เพีียงพอที่่จ� ะจููงใจให้้กรรมการมีีคุุณภาพและสามารถปฏิิบัติั หน้้
ิ าที่่ใ� ห้้
บรรลุุเป้้าหมายตามทิิศทางธุุรกิิจของบริิษััทที่่�วางไว้้โดยมีีกระบวนการ ที่่�โปร่่งใสสร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ผู้้�ถืือ
หุ้้�น จึึงเห็็นสมควรเสนอที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อหุ้้
ื น� พิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุุดย่่อย และโบนััสกรรมการ
ประจำำ�ปีี 2564 รวมทั้้�งสิ้้�นไม่่เกิิน 6.815 ล้้านบาท
1)	ค่่าตอบแทนประจำำ�ปีี 2564: พิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทโดยปััจจุุบัันมีีกรรมการรวม
12 คน เสนอให้้จ่่ายค่่าตอบแทนประจำำ�ให้้กรรมการ จำำ�นวนไม่่เกิิน 5.815 ล้้านบาท
2) โบนััสกรรมการปีี 2564: โดยพิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2563 คณะกรรมการสรรหาและ
กำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้พิิจารณาเห็็นควรให้้บริิษััทตอบแทนกรรมการด้้วยโบนััสประจำำ�ปีี จำำ�นวนไม่่
เกิิน 1.0 ล้้านบาท
3) ไม่่มีีผลประโยชน์์อื่่�นใด นอกเหนืือจากสวััสดิิการของบริิษัทั
บริิษััทได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสอบถามรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการชุุดย่่อย และโบนััสกรรมการประจำำ�ปีี 2564
มติิที่่�ประชุุม ที่่�ประชุุมมีีมติิให้้อนุุมััติิการกำำ�หนดค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริิษััท กรรมการชุุดย่่อย และ
โบนััสกรรมการบริิษัทป
ั ระจำำ�ปีี 2564 เป็็นจำำ�นวนเงิินรวมทั้้�งสิ้้น� ไม่่เกิิน 6.815 ล้้านบาท โดยที่่�
ประชุุมผู้้ถื� อหุ้้
ื น� มีีมติิอนุมัุ ติั ด้้วย
ิ เสีียงไม่่น้้อยกว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวน ผู้้ถื� อหุ้้
ื น� ที่่เ� ข้้าร่่วมประชุุม
และมอบฉัันทะและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนดัังนี้้�
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

สรุปผลการลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาการกำ�หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และโบนัสกรรมการบริษัทประจำ�ปี 2564

รายการ

จำำ�นวนเสีียงที่่�ลงมติิ

ร้้อยละ

เห็็นด้้วย

404,614,300

100.0000

ไม่่เห็็นด้้วย

0

0.0000

งดออกเสีียง

0

-

404,614,300

100.0000

รวม

หมายเหตุุ
ไม่่มีีบััตรเสีีย เนื่่�องจากเป็็นการลงคะแนนเสีียงผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ระเบีียบวาระที่่� 8 เรื่่�องอื่่�นๆ (ถ้้ามีี)
บริิษััทได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอวาระหรืือแสดงความคิิดเห็็นในโอกาสนี้้�
ไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นๆ ท่่านใดต้้องการสอบถาม หรืือแสดงความคิิดเห็็น
ประธานได้้กล่่าวขอบคุุณผู้้�ถืือหุ้้�นที่่ม� าประชุุมด้้วยตนเองผ่่านระบบออนไลน์์และผู้้มอบ
� ฉัันทะทุุกท่่าน
รวมทั้้�งขอบคุุณประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการกลยุุทธ์์ธุุรกิิจ กรรมการบริิษััท คณะผู้้บริ
� ิหาร ผู้้�สอบบััญชีี
ที่่�ปรึึกษากฎหมาย ตััวแทนจากสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย และ ตััวแทนผู้้�ถืือหุ้้�น
ที่่�ได้้กรุุณาสละเวลามาเข้้าร่่วมการประชุุมในครั้้�งนี้้�
การประชุุมเสร็็จสิ้้�นและปิิดประชุุมในเวลา 11.50 น.
-- ลงนาม -_________________________
(ดร.สว่่าง ประจัักษ์์ธรรม)
ประธานกรรมการ
-- ลงนาม -_________________________
(น.ส.สุุปััฏบ์์ ควรประดิิษฐ์์)
เลขานุุการบริิษััท

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สารสนเทศการรับซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire business Transfer)
จากบริษัท โพลี ซัน จํากัด (“PLS”) มายังบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“TOG”)
คณะกรรมการของบริิษััท ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จํํากััด (มหาชน) (“บริิษััท หรืือ TOG”) ครั้้ง� ที่่� 97 (2/2564) ได้้มีีมติิ เมื่่�อ
วัันที่่� 5 พฤษภาคม 2564 พิิจารณาการปรัับโครงสร้้างกลุ่่�มบริิษััท โดยบริิษััทจะรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดจาก บริิษััท โพลีี ซััน จํํากััด
ด้้วยวิิธีีการโอนกิิจการทั้้�งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััท รายละเอีียดที่่�สํําคััญของรายการ
มีีดัังนี้้�
1. วััน เดืือน ปีี ที่่�เกิิดรายการ
บริิษัทั จะเข้้าทำำ�รายการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดภายหลัังจากได้้รัับอนุมัุ ติั จิ ากที่่ป� ระชุุมวิสิ ามััญผู้้ถื� อหุ้้
ื น� ครั้้ง� ที่่� 1/2564 ซึ่่ง�
กำำ�หนดการประชุุม ในวัันที่่� 16 มิิถุุนายน 2564 และคาดว่่าจะดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จภายในเดืือนธัันวาคมปีี 2564
2. คู่่�กรณีีที่่�เกี่่�ยวข้้องและความสััมพัันธ์์ที่่�เกี่่�ยวกัับบริิษััท
ผู้้�รัับโอน : 	บริิษััท ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) (“TOG”)
ผู้้�โอน : 	บริิษััท โพลีี ซััน จำำ�กััด (“PLS”)
ความสััมพัันธ์์ :
TOG เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของ PLS โดยมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นร้้อยละ 99.99 ของหุ้้�นสามััญทั้้�งหมด
และมีีกรรมการร่่วมกัันคืือ
1. นายธรณ์์ ประจัักษ์์ธรรม	
2. นางอมลรััตน์์ ประจัักษ์์ธรรม
สรุุปข้้อมููลของ PLS :
ข้้อมููลเบื้้�องต้้นของ PLS
ชื่่�อบริษัิ ัท :	บริิษััท โพลีี ซััน จำำ�กััด (“PLS”)
ประเภทธุุรกิิจ :
ผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายเลนส์์ย้้อมสีีและเลนส์์โพลาไรซ์์
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงาน :
15/5 หมู่่� 6 ถนนบางบััวทอง-สุุพรรณบุุรีี ตำำ�บลละหาร อำำ�เภอบางบััวทอง จัังหวััด นนทบุุรีี 11110
เลขที่่�นิิติิบุุคคล :
125540005766
วัันที่่�จดทะเบีียน : 23 กรกฎาคม 2540
ทุุนจดทะเบีียน : 20,000,000.00 บาท
กรรมการบริิษััท : 1. นายธรณ์์ ประจัักษ์์ธรรม	
2. นางอมลรััตน์์ ประจัักษ์์ธรรม
3. นายสรััฐ เตกาญจนวนิิช
กรรมการซึ่่�งลงชื่่�อผููกพัันบริิษััทได้้คืือ กรรมการคนใดคนหนึ่่�งลงนามพร้้อมประทัับตราบริิษััท
สััดส่่วนการถืือครอง : 99.99%
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รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นของ PLS ณ วัันที่่� 5 พฤษภาคม 2564
จำ�นวนหุ้น (หุ้น) /
สิทธิออกเสียง (เสียง)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) /
สัดส่วนสิทธิออกเสียง (ร้อยละ)

1/1
1/1
1/1

< 0.01% / < 0.01%
< 0.01% / < 0.01%
< 0.01% / < 0.01%

19,999,997 / 20,000,000

99.99% / 99.99%

20,000,000 / 20,000,000

100.00% / 100.00%

ชื่อ-สกุล

1. นายธรณ์์ ประจัักษ์์ธรรม
2. นางอมลรััตน์์ ประจัักษ์์ธรรม
3. นายสรััฐ เตกาญจนวนิิช
4. บริิษััท ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด
(มหาชน)

สรุุปข้้อมููลงบการแสดงฐานะการเงิินของ PLS
รายการงบดุุลที่่�สํําคััญของ PLS สิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีี 2562 และ 2563 ดัังที่่�ได้้เปิิดเผยในงบการเงิิน มีีดัังนี้้�

(หน่่วย: บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
สิินค้้าคงเหลืือ
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น - เงิินมััดจำำ�
รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
รวมสิินทรััพย์์

2563
(ตรวจสอบแล้ว)

2562
(ตรวจสอบแล้ว)

16,041,058
7,847,743
26,504,117
707,930
30,040,726
65,505
81,207,079

8,321,357
17,048,606
25,837,300
874,669
0
0
52,081,932

0
0
0
0
81,207,079

30,582,905
148,444
27,000
30,758,349
82,840,281

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
สำ�รองผลประโยชน์ของพนักงาน
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สำ�รองผลประโยชน์ของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
100 บาท
ทุนที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่า
แล้ว
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฏหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2563
(ตรวจสอบแล้ว)

2562
(ตรวจสอบแล้ว)

17,000,000
4,410,199
3,631,286
25,041,485

17,000,000
5,011,925
0
22,011,925

0
0
25,041,485

4,109,060
4,109,060
26,120,985

20,000,000

20,000,000

2,000,000
34,165,594
56,165,594
81,207,079

2,000,000
34,719,296
56,719,296
82,840,281

รายการระหว่่างกัันของ บริิษััท โพลีี ซััน จำำ�กััดและ ที่่�จะลดลงภายหลัังการปรัับโครงสร้้างกิิจการ
ลำ�ดับ

ประเภทการทำ�รายการ

รายการระหว่างกัน (หน่วย: ล้านบาท)
สำ�หรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2020

1
2

ซื้้�อสิินค้้า
ขายสิินค้้า
รวม

0.80
0.39
1.19

หมายเหตุุ: รายการระหว่่างกัันดัังกล่่าวอ้้างอิิงรายงานประจำำ�ปีี 2563 ของ บริิษัทั โพลีี ซััน จำำ�กััด
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3. ลัักษณะโดยทั่่�วไปของรายการ
บริิษััทจะดำำ�เนิินการปรัับโครงสร้้างกิิจการด้้วยวิิธีีการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมด โดยบริิษััทจะรัับโอนธุุรกิิจการผลิิตและ
จำำ�หน่่ายเลนส์์ย้้อมสีีและเลนส์์โพลาไรซ์์จาก PLS ทรััพย์์สิิน หนี้้�สิิน ใบอนุุญาต สิิทธิิและหน้้าที่่�ทั้้�งหมด และดำำ�เนิินการ
จดเลิิกบริิษััท PLS เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของประมวลรััษฎากร ทั้้�งนี้้� มููลค่่าการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดจะเป็็นไป
ตามราคายุุติธิ รรมคณะกรรมการบริิษัทมอบหม
ั
ายให้้กรรมการบริิหารเป็็นผู้้พิ� จิ ารณา โดยจ้้างผู้้�ประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สินิ
อิิสระ ตีีมููลค่่ายุุติิธรรมเพื่่�อพิิจารณาราคารัับโอนที่่�เหมาะสม โดยให้้คำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและเป็็นไป
ตามข้้อกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น พระราชบััญญััติิ หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ.2535 พระราชบััญญััติิบริิษััท
มหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 และประมวลรััษฏากร รวมถึึง ประกาศที่่�เกี่่ยวข้้อ
� งของกฏหมายดัังกล่่าว เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�คาดว่่า
ธุุรกรรมการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดจะดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จภายในเดืือนธัันวาคม ปีี 2564
เนื่่�องจากการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดเป็็นการปรัับโครงสร้้างกลุ่่�มบริิษัทซึ่่
ั ง� อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกััน (Under Common
Control: UCC) รายการดัังกล่่าวจึึงไม่่จััดเป็็นรายการประเภทการได้้มาซึ่่�งสิินทรััพย์์ตามประกาศคณะกรรมการกํํากัับ
ตลาดทุุนที่่� ทจ. 20/2551 เรื่่�องหลัักเกณฑ์์ในการทํํารายการที่่�มีีนััยสํําคััญที่่�เข้้าข่่ายเป็็นการได้้มาหรืือจํําหน่่ายไปซึ่่�ง
ทรััพย์์สิิน ลงวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เรื่่�องการเปิิดเผย
ข้้อมููลและการปฏิิบัติั กิ ารของบริิษัทั จดทะเบีียนในการได้้มาหรืือจํําหน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สินิ พ.ศ. 2547 ลงวัันที่่� 29 ตุุลาคม
2547 และไม่่เป็็นการทํํารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ตามประกาศคณะกรรมการกํํากัับตลาดทุุน ทจ. 21/2551 เรื่่�องหลััก
เกณฑ์์ในการทํํารายการเกี่่ยว
� โยงกััน ลงวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์ประเทศไทย
เรื่่�อง การเปิิดเผยข้้อมููลและการปฏิิบััติิการของบริิษััทจดทะเบีียนในรายการเกี่่�ยวโยงกััน พ.ศ. 2546 ลงวัันที่่� 19
พฤศจิิกายน 2546 แต่่เพื่่�อให้้เป็็นไปตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจํํากััด พ.ศ. 2535 จึึง
ให้้นํําเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
4. หลัักการและเหตุุผลในการปรัับโครงสร้้างกลุ่่�มบริิษัทั
การทำำ�ธุรุ กรรมรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดของบริิษััท (ในฐานะผู้้รั� ับโอน) จากบริิษััทย่่อย (ในฐานะผู้้โ� อน) เป็็นไปพื่่�อให้้บรรลุุ
ตามแผนกลยุุทธ์์ของกล่่มบริษัิ ัทในการสรา้้งธุุรกิิจท่ีี�เติิบโตและยั่่�งยืืนโดยมีีแผนการปรัับโครงสร้้างกล่่มุุบริิษััทดัังนี้้�
ก่่อนปรัับโครงสร้้างกิิจการ

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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การทำำ�ธุุรกรรมรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดดัังกล่่าวมีีหลัักการและเหตุุผล ดัังนี้้�
1) การรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดมาจะช่่วยเพิ่่�มความคล่่องตััวในการบริิหารงานและการดำำ�เนิินงานของบริิษััททั้้�งทาง
ธุุรกิิจ ทางบััญชีีและทางกฎหมายเกี่่ยวกั
� บั การขออนุุมัติั ดำิ ำ�เนิินการต่่างๆ จากทั้้�งระดัับกรรมการบริิษัทั และระดัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�น
2) การปรัับโครงสร้้างกลุ่่�มบริิษัทั โดยการให้้บริิษัทซึ่่
ั ง� เป็็นบริิษัทมห
ั าชนจำำ�กัดั ที่่จ� ดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย เป็็นผู้้รั� บั โอนกิิจการทั้้ง� หมดและเป็็นผู้้ดำ� �ำ เนิินธุุรกิิจโดยตรงน่่าจะส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษัทมีี
ั ความน่่าเชื่่อ� ถืือ
ยิ่่�งขึ้้�น สร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่คู่่�ค้้า ลููกค้้า รวมถึึงเสริิมสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันของกลุ่่�มบริิษััทได้้อย่่าง
เต็็มที่่�
3) การรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดมาจะช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารจััดการต่่างๆ ของทั้้�ง 2 บริิษััทที่่�เกิิดขึ้้�นโดยไม่่
จำำ�เป็็น
4) การรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดมาจะดำำ�เนิินการตามหลัักเกณฑ์์ของประมวลรััษฏากร และจะไม่่มีีภาระภาษีีเงิินได้้ที่่�
เกิิดจากการ โอนทรััพย์์สิิน ตามมาตรา 74 (ข) (ค) และได้้รัับยกเว้้นภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มเนื่่�องจากไม่่ถืือเป็็นการขาย
ตามมาตรา 77/1 (8) (ฉ) รวมถึึงภาษีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ และอากรแสตมป์์ ยกเว้้นเพีียงแต่่ค่่า
ธรรมเนีียมโอนกรรมสิิทธิ์์�ของ ทรััพย์์สิินประเภทต่่างๆ (ถ้้ามีี) อาทิิ ที่่ดิ� ิน อาคาร เครื่่�องจัักรที่่�มีีทะเบีียน เป็็นต้้น
5. ขั้้�นตอนการปรัับโครงสร้้าง
1) คณะกรรมการบริิหารดำำ�เนิินการปรึึกษาหารืือกัับที่่�ปรึึกษากฏหมายและภาษีี และผู้้�สอบบััญชีี ที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
รวมถึึง หน่่วยงานที่่เ� กี่่ยวข้้อ
� งเช่่น สำำ�นักั งาน ก.ล.ต. ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ กรมสรรพากร เป็็นต้้น เพื่่�อเตรีียมการดำำ�เนิิน
การตามขั้้�นตอนที่่เ� หมาะสมสำำ�หรับั การทำำ�ธุรุ กรรมรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดจาก PLS และ ดำำ�เนิินการเปิิดเผยต่่อตลาด
หลัักทรััพย์์ฯ และ ระบุุในหนัังสืือเชิิญประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2564
2) คณะกรรมการบริิหารดำำ�เนิินการแต่่งตั้้ง� บริิษััทผู้้ป� ระเมิินราคาทรััพย์์สินิ อิิสระ ที่่�อยู่่�ภายใต้้การรัับรองของสำำ�นักั งาน
ก.ล.ต. เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่ป� ระเมิินราคายุุติธิ รรมของทรััพย์์สินิ ทั้้�งหมดของ PLS ในฐานะผู้้โ� อนกิิจการเพื่่�อใช้้ประกอบการ
กำำ�หนดราคาโอนกิิจการทั้้�งหมดที่่�เหมาะสม และเป็็นไปตามหลัักเกณฑข์์องประมวลรััษฏากรในเรื่่�องการรัับโอน
กิิจการทั้้�งหมด
3)	บริิษััทจะขออนุุมััติิจากที่่ป� ระชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทเพื่่�อมีีมติิให้้รัับโอนกิิจการทั้้�งหมดจาก PLS
4) ในวัันโอนกิิจการทั้้�งหมด PLS จะต้้องโอนทรััพย์์สิิน หนี้้�สิิน สิิทธิิและหน้้าที่่�ทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้องและจํําเป็็นในการ
ประกอบกิิจการให้้แก่่ บริิษััทในราคายุุติิธรรมที่่ป� ระเมิินโดยบริิษััทผู้้�ประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สิินอิิสระ
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5) ในวัันโอนกิิจการทั้้�งหมด PLS จะต้้องดํําเนิินการให้้กรรมการบริิษัทั ลงนามสััญญาโอนและเปลี่่ย� นสััญญา ใบอนุุญาต
การจดทะเบีียนทรััพย์์สิินต่่างๆ ให้้เป็็นชื่่�อของบริิษัทั
6) PLS จะต้้องดํําเนิินการโอนพนัักงานและลููกจ้้างที่่�อยู่่�ภายใต้้สััญญาว่่าจ้้างของ PLS ให้้เป็็นของ TOG ตามเงื่่�อนไขที่่�
กฎหมายแรงงานกํําหนด
7) PLS จะต้้องดํําเนิินกิิจการจดทะเบีียนเลิิกบริิษััทและชํําระบััญชีีตามขั้้�นตอน ระยะเวลา และหลัักเกณฑ์์ตามที่่�
กฎหมายกํําหนด ภายในรอบระยะเวลาบััญชีีเดีียวกัันกัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�มีีการโอนกิิจการทั้้�งหมด กล่่าวคืือ
ภายใน 31 ธัันวาคม 2564 ตามเงื่่�อนไขการโอนกิิจการทั้้�งหมดที่่�ประมวลรััษฎากรกํําหนด
6. การกำำ�กัับดููแลกิิจการและการบริิหารงาน
ภายหลัังการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมด โครงสร้้างการบริิหารกลุ่่�มบริิษััทและการดำำ�เนิินธุุรกิิจจะยัังคงเดิิม การกำำ�กัับดููแล
ด้้านความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ภายหลัังการปรัับโครงสร้้างกล่่มุุบริิษััท บริิษััทจะยัังคงจััดให้้มีีระบบการขจััดความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์เช่่นเดีียวกัับก่อ่ นที่่�จะมีีการจััดโครงสร้้างกลุ่่�มบริิษััท
7. ผลกระทบของธุุรกรรมการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดต่่อฐานะทางการเงิินและผลดำำ�เนิินงานของบริิษััท และผลกระทบต่่อ
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
การเข้้าทำำ�ธุรุ กรรมการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดในครั้้ง� นี้้� จะไม่่ส่ง่ ผลกระทบต่่อฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ เนื่่�องจากเป็็นการทำำ�ธุุรกิิจระหว่่างบริิษัทั และบริิษััทย่่อย ซึ่่�งบริิษััทถืือหุ้้�นอยู่่� 99.99%
8. ความเห็็นของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษัทั เห็็นสมควรให้้เสนอที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อหุ้้
ื น� เพื่่�อพิจิ ารณาอนุุมัติั ใิ ห้้บริิษัทรั
ั บั โอนกิิจการ ทั้้�งหมดของ PLS
โดยมีีมููลค่่าการรัับซื้้�อและรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดประมาณ 82 ล้้านบาท กํําหนดกรรมการบริิหารของบริิษััทเผยแพร่่
สารสนเทศเมื่่�อวัันที่่� 13 พฤษภาคม 2564
อย่่างไรก็็ตาม มููลค่่าดัังกล่่าวสามารถปรัับเปลี่่�ยนได้้ ตามมููลค่่าทางบััญชีีของส่่วนของ ผู้้�ถือหุ้้
ื �นของ PLS ที่่�เปลี่่�ยนไป ณ
วัันทํําเข้้ารายการ และให้้ที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมอบหมาย ให้้คณะกรรมการของบริิษััท คณะกรรมการบริิหาร กรรมการผู้้�
มีีอํํานาจกระทํําการแทนบริิษัทั หรืือบุคุ คลที่่ไ� ด้้รัับมอบหมายอํํานาจจากคณะกรรมการของบริิษัทั คณะกรรมการบริิหาร
หรืือกรรมการผู้้�มีีอํํานาจกระทํําการแทนของ บริิษััท มีีอํํานาจในการพิิจารณาอนุุมััติิ กํําหนดและ/หรืือเปลี่่�ยนแปลง
แก้้ไข รายละเอีียดและเงื่่�อนไข ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง กัับการโอนกิิจการทั้้�งหมดดัังที่่�แถลงไว้้ข้้างต้้น เช่่น วัันโอนกิิจการ
ราคา และวิิธีีการชํําระค่่าตอบแทน ตลอดจนการเข้้า เจรจา ทํําความตกลง และ ลงนามในเอกสารและสััญญาต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่ยวข้้อ
� ง และการดํําเนิินการใด ๆ อัันจํําเป็็นและสมควร ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการโอนกิิจการทั้้�งหมด ซึ่่�งรวมถึึงการติิดต่่อ
กัับส่่วนราชการเกี่่ยวข้้อ
� งจนเสร็็จการ
อนึ่่�ง เนื่่�องจาก PLS เป็็นบริิษััทย่่อยที่่� TOG ถืือหุ้้�นร้้อยละ 99.99 การรัับซื้้�อและรัับโอนกิิจการทั้้�งหมด ดัังกล่่าวไม่่
เข้้าข่่ายเป็็นรายการได้้มาหรืือจํําหน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ หรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตามข้้อกํําหนดของสํํานัักงานคณะ
กรรมการหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย แต่่เพื่่�อให้้เป็็นไปตามมาตรา 107(2)(ข) แห่่ง พระราชบััญญััติิ
บริิษััทมหาชนจํํากััด พ.ศ. 2535 จึึงให้้นํําเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป
9. ความเห็็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรืือกรรมการของบริิษััทที่่�แตกต่่างจากความเห็็นของคณะกรรมการบริิษัทั
ไม่่มีีคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรืือ กรรมการของบริิษััทที่่�มีีความเห็็นแตกต่่างจากความเห็็นของคณะกรรมการ
บริิษััทข้้างต้้น
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

27

(สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย 3)
								
วัันที่่� 13 พฤษภาคม 2564
			
เรื่่�อง การแจ้้งมติิคณะกรรมการบริิหารเรื่่�องการกำำ�หนดมููลค่่าการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดจากบริิษััท โพลีี ซััน จํํากััด (“PLS”)
มายัังบริิษััท ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จํํากััด (มหาชน) (“TOG”)
เรีียน กรรมการและผู้้�จััดการ
	ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
	ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้�งที่่� 97 (2/2564) ของบริิษััท ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จํํากััด (มหาชน) (“บริิษััท”
หรืือ “TOG”) ซึ่่ง� ประชุุมเมื่่อ� วัันที่่� 5 พฤษภาคม 2564 ได้้มีีมติิมอบหมายให้้คณะกรรมการบริิหารเป็็นผู้้พิ� ิจารณามููลค่่าการรัับซื้อ�้
และรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดของ PLS ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 99.99 ของหุ้้�นสามััญทั้้�งหมด โดยให้้คํํานึึงถึึง
ผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและเป็็นไปตามข้้อกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
พระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชน และประมวลรััษฎากร รวมถึึงประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้องของกฎหมายดัังกล่่าว
	บััดนี้้� ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิหารร่่วมกัับฝ่่ายบริิหารของบริิษััท ซึ่่�งประชุุมเมื่่�อวัันที่่� 13 พฤษภาคม 2564 ได้้มีีมติิ
กํําหนดมููลค่่าการรัับซื้้�อและรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดของ PLS โดยมีีมููลค่่าประมาณ 82 ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็นราคามููลค่่ายุุติิธรรม (Fair
Value) โดยคํํานวณจากราคาประเมิินของที่่ดิ� ิน อาคารและอุุปกรณ์์ที่่�ประเมิินโดยผู้้�ประเมิินอิิสระ อย่่างไรก็็ตาม มููลค่่าดัังกล่่าว
สามารถปรัับเปลี่่�ยนได้้ตามสถานการณ์์ ณ วัันเข้้าทํํารายการ
บริิษัทจึึ
ั งได้้เปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวมายัังตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และจะระบุุราคาดัังกล่่าวในหนัังสืือเชิิญประชุุม
วิิสามััญผู้้ถื� อื หุ้น้� ครั้้ง� ที่่� 1/2564 ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อให้้ผู้้ถื� อื หุ้น้� ของบริิษัทพิ
ั จิ ารณาและอนุุมัติั กิ ารรัับซื้อ้� และการรัับโอน
กิิจการต่่อไป
	จึึงเรีียนมาเพื่่�อโปรดทราบ

ขอแสดงความนัับถืือ

- - ลงนาม - __________________________________
(นายธรณ์์ ประจัักษ์์ธรรม)
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�มีีอำำ�นาจเปิิดเผยสารสนเทศ

สำำ�นัักเลขานุุการบริิษััทฯ
+66 (2) 194 1145 ถึึง 50 ต่่อ 3119
CompanySecretary@thaiopticalgroup.com
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3
พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อทำ�งบการเงิน (ณ วันเลิกบริษัท) และกำ�หนดค่าสอบบัญชี
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติมห
ิ าชนจำำ�กัดั พ.ศ. 2535 ซึ่่ง� กำำ�หนดให้้ที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อหุ้้
ื น� แต่่งตั้้ง� ผู้้ส� อบบััญชีีและกำำ�หนด
ค่่าสอบบััญชีีของบริิษััททุุกปีี เนื่่�องจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 18 ประจำำ�ปีี 2564 ได้้มีีมติิอนุุมััติิการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี
จากบริิษััทสํํานัักงาน อีี วาย จํํากััด และมีีมติิกำำ�หนดค่่าสอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2564 ไว้้แล้้ว
	อย่่างไรก็็ดีี เมื่่อมีี
� การทำำ�รายการรัับซื้้อ� และรัับโอนกิิจการจึึงทำำ�ให้้มีีค่่าสอบบััญชีีเพิ่่�มเติิมจากที่่ไ� ด้้ขออนุุมัติั ไิ ว้้แล้้วนั้้�น ทาง
บริิษััทจึึงเสนอต่่อที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีเพื่่�อทำ�ำ งบการเงิิน (ณ วัันเลิิกบริิษััท) และกำำ�หนดค่่าสอบ
บััญชีีเพื่่�อการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจโดยการโอนกิิจการทั้้�งหมดนี้้� เป็็นกรณีีพิิเศษ
	จึึงเรีียนเสนอให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีจาก บริิษััท สํํานัักงาน อีีวาย จํํากััด ให้้เป็็น
ผู้้�สอบบััญชีีเพื่่�อทำำ�งบการเงิิน (ณ วัันเลิิกบริิษััท) ของ บริิษััท โพลีี ซััน จำำ�กััด ดัังมีีรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
รายชื่อ
1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
2. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำ�รง
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

เลขทะเบียน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
4799
5906
4377

ตรวจสอบบัญชี TOG
2564 - ปัจจุบัน
2551 - 2563 หรือ
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

	ทั้้�งนี้้� ผู้้�สอบบััญชีีตามรายชื่่�อที่่�เสนอมาข้้างต้้นนั้้�น ไม่่มีีความสััมพัันธ์์หรืือส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับบริิษััท / บริิษััทย่่อย /
กรรมการ/ ผู้้�บริิหาร/ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ แต่่อย่่างใด โดยมีีค่่าธรรมเนีียมสอบบััญชีีเพื่่�อทำำ�งบการเงิิน (ณ วัันเลิิกบริิษััท) จำำ�นวน
150,000 บาท (หนึ่่�งแสนห้้าหมื่่�นบาทถ้้วน)
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คุณสมบัติของกรรมการ / วิธีการเลือกตั้งกรรมการ / กรรมการออกจากตำ�แหน่งตามวาระ
คุุณสมบััติิของกรรมการ
(ข้้อ 20)	บริิษััทมีีคณะกรรมการคณะหนึ่่�งเพื่่�อดำำ�เนิินกิิจการบริิษััท โดยคณะกรรมการของบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการอย่่าง
น้้อย 5 คน และกรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดนั้้�นต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในราชอาณาจัักร และ
กรรมการของบริิษััทจะต้้องเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด แต่่ทั้้�งนี้้�ผู้้�เป็็นกรรมการของบริิษััทไม่่จำำ�เป็็นจะ
ต้้องเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท คณะกรรมการเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบจััดการกิิจการทั้้�งหลายทั้้�งปวงของบริิษััท และมีีอำำ�นาจ
หน้้าที่่�ดำำ�เนิินการภายในขอบเขต กฎหมาย วััตถุุประสงค์์และข้้อบัังคัับของบริิษััท และตามมติิที่ป่� ระชุุมใหญ่่ผู้้�ถือหุ้้
ื �น
(ข้้อ 21) การเลืือกตั้้�งกรรมการของบริิษััทให้้กระทำำ�โดยที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งนี้้�เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
(1) ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียง 1 เสีียงต่่อหุ้้�น 1 หุ้้�นที่่�ตนถืืออยู่่�
(2) ในการเลืือกตั้้�งกรรมการอาจใช้้วิิธีีออกเสีียงลงคะแนนเลืือกกรรมการเป็็นรายบุุคคลในการลงมติิแต่่ละครั้้�งผู้้�ถืือ
หุ้้�นต้้องออกเสีียงด้้วยคะแนนที่่มีีต
� าม (1) ทั้้�งหมด แต่่จะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้�ใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
(3)	บุุคคลซึ่่�งได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดัับลงมาเป็็นผู้้�ได้้รัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการที่่�จะ
พึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้ง� ในครั้้ง� นั้้�น ในกรณีีที่่บุ� คุ คลซึ่่ง� ได้้รัับการเลืือกตั้้ง� ในลำำ�ดัับถัดั ลงมามีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิิน
จำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�นให้้ผู้้�เป็็นประธานที่่�ประชุุมเป็็นผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด
(ข้้อ 22) ในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่ง 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งหมดถ้้า
จำำ�นวนกรรมการที่่จ� ะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็น 3 ส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่สุ� ดุ กัับส่ว่ น 1 ใน 3กรรมการที่่จ� ะต้้อง
ออกจากตำำ�แหน่่งในปีี แรกและปีีที่ส่� องภายหลัังจดทะเบีียนบริิษัทนั้้
ั น� ให้้ใช้้วิิธีีจับั สลากกัันว่่าผู้้ใ� ดจะออก ส่่วนปีี หลัังๆ
ต่่อไปให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่สุ� ดุ นั้้�นเป็็นผู้้ออ
� กจากตำำ�แหน่่ง กรรมการที่่ออ
� กตามวาระนั้้�นได้้รัับเลืือกตั้้ง�
ใหม่่ก็็ได้้
(ข้้อ 23) กรรมการมีีสิิทธิไิ ด้้รัับค่า่ ตอบแทนจากบริิษัทั ในรููปของเงิินรางวััล เบี้้�ยประชุุม บำำ�เหน็็จ โบนััส หรืือผลประโยชน์์ตอบแทน
ในลัักษณะอื่่น� ตามที่่ที่� ป่� ระชุุมผู้้ถื� อหุ้้
ื น� จะอนุุมัติั ซึ่่ิ ง� อาจกำำ�หนดเป็็นจำำ�นวนแน่่นอนหรืือวางเป็็นหลัักเกณฑ์์ และจะกำำ�หนด
ไว้้เป็็นคราว ๆ ไป หรืือจะให้้มีีผลตลอดไปจนกว่่าจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงก็็ได้้ และนอกจากนั้้�นให้้ได้้รัับเบี้้�ยเลี้้�ยงและ
สวััสดิิการต่่างๆ ตามระเบีียบของบริิษัทั ความในวรรคหนึ่่�งไม่่กระทบกระเทืือนสิิทธิขิ องพนัักงานหรืือลููกจ้้างของบริิษัทั
ซึ่่�งได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการในอัันที่่�จะได้้รัับค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์ในฐานะที่่�เป็็นพนัักงานหรืือลููกจ้้างของ
บริิษััท
(ข้้อ 24) นอกจากพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระแล้้วกรรมการพ้้นจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อ
(1)	ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุุณสมบััติิหรืือมีีลัักษณะต้้องห้้ามด้้วยกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชนจำำ�กััด
(4)	ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นลงมติิให้้ออก
(5) ศาลมีีคำำ�สั่่�งให้้ออกจากตำำ�แหน่่ง
(ข้้อ 25) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำำ�แหน่่ง ให้้ยื่่�นใบลาออกต่่อบริิษัทั การลาออกมีีผลนัับแต่่วัันที่่�ใบลาไปถึึงบริิษััท
กรรมการซึ่่�งลาออกตามวรรคฯหนึ่่�ง จะแจ้้งการลาออกของตนให้้นายทะเบีียนทราบด้้วยก็็ได้้

30

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

(ข้้อ 26) ในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากถึึงคราวออกตามวาระให้้คณะกรรมการเลืือกบุุคคลคนหนึ่่�ง
ซึ่่ง� มีีคุุณสมบััติแิ ละไม่่มีีลักั ษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษัทมห
ั าชนจำำ�กัดั เข้้าเป็็นกรรมการแทนในการประชุุม
คณะกรรมการคราวถััดไป เว้้นแต่่วาระของกรรมการจะเหลืือน้้อยกว่่า 2 เดืือน โดยบุุคคลซึ่่�งเข้้าเป็็นกรรมการแทน
ดัังกล่่าวจะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งกรรมการได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการที่่�ตนแทนมติิของคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่่�งต้้องประกอบด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 3ใน4ของจำำ�นวนกรรมการที่่�ยัังเหลืืออยู่่�
(ข้้อ 27) ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอาจลงมติิให้้กรรมการคนใดออกจากตำำ�แหน่่งก่่อนถึึงคราวออกตามวาระได้้ด้้วยคะแนนเสีียงไม่่
น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง และมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของ
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
(ข้้อ 28) ให้้คณะกรรมการเลืือกกรรมการคนหนึ่่�งเป็็นประธานกรรมการและเลืือกกรรมการอีีกคนหนึ่่�งเป็็นกรรมการผู้้�จััดการ
ในกรณีีที่่�คณะกรรมการพิิจารณาเห็็นสมควรจะเลืือกกรรมการคนหนึ่่�งหรืือหลายคนเป็็นรองประธานกรรมการก็็ได้้
รองประธานกรรมการมีีหน้้าที่่�ตามข้้อบัังคัับในกิิจการซึ่่�งประธานกรรมการมอบหมายการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
(ข้้อ 36) คณะกรรมการต้้องจััดให้้มีีการประชุุมผู้้ถื� อหุ้้
ื น� เป็็นการประชุุมสามััญประจำำ�ปีี ภายใน 4 เดืือนนัับแต่่วันั สิ้้น� สุุดของรอบ
ปีีบััญชีีของบริิษััท การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นคราวอื่่�นนอกจากวรรคหนึ่่�งที่่�กล่่าวมาแล้้ว ให้้เรีียกว่่าการประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือ
หุ้้�น คณะกรรมการจะเรีียกประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเมื่่�อใดก็็ได้้สุุดแต่่จะเห็็นสมควร หรืือผู้้�ถือหุ้้
ื �นรวมกัันนัับจำำ�นวนหุ้้�น
ได้้ไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้ทั้้�งหมดหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่า 25 คน ซึ่่�งมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่
น้้อยกว่่า 1 ใน 10ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้ทั้้�งหมด จะเข้้าชื่่�อกัันทำำ�หนัังสืือร้้องขอให้้คณะกรรมการเรีียกประชุุม
วิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเมื่่�อใดก็็ได้้ แต่่ต้้องระบุุเหตุุผลในการที่่�ขอให้้เรีียกประชุุมไว้้ให้้ชััดเจนในหนัังสืือดัังกล่่าวด้้วย ในกรณีี
นี้้�ให้้คณะกรรมการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นภายใน 1 เดืือนนัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับหนัังสืือจากผู้้�ถืือหุ้้�น
(ข้้อ 37) ในการเรีียกประชุุมผู้้�ถือหุ้้
ื �น ให้้คณะกรรมการจััดทำำ�เป็็นหนัังสืือนััดประชุุม ระบุุสถานที่่� วััน เวลา ระเบีียบวาระการ
ประชุุม และเรื่่�องที่่�จะเสนอต่่อที่่�ประชุุม พร้้อมด้้วยรายละเอีียดตามสมควร โดยระบุุว่่าเป็็นเรื่่�องที่่�จะเสนอเพื่่�อทราบ
เพื่่�ออนุุมััติิหรืือเพื่่�อพิิจารณาแล้้วแต่่กรณีี รวมทั้้�งความเห็็นของคณะกรรมการในเรื่่อ� งดัังกล่่าว (ถ้้ามีี) และจััดส่่งให้้ผู้้�
ถืือหุ้้�นและนายทะเบีียนทราบไม่่น้้อยกว่่า 7 วัันก่่อนวัันประชุุม และโฆษณาคำำ�บอกกล่่าวนััดประชุุมในหนัังสืือพิิมพ์์
ติิดต่่อกััน 3 วัันก่่อนวัันประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 3 วัันให้้คณะกรรมการหรืือกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายเป็็นผู้้�กำำ�หนดวััน
เวลา และสถานที่่ที่� ป่� ระชุุมผู้้ถื� อหุ้้
ื น� ซึ่่ง� สถานที่่ที่� จ่� ะใช้้เป็็นที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อหุ้้
ื น� นั้้�นต้้องอยู่่�ในท้้องที่่อั� นั เป็็นที่่ตั้้� ง� ของสำำ�นักั งาน
ใหญ่่ หรืือสำำ�นัักงานสาขา หรืือจัังหวััดใกล้้เคีียงกัับที่่�ตั้้�งของสำำ�นัักงานใหญ่่และสำำ�นัักงานสาขา หรืือจัังหวััดอื่่�นหรืือ
สถานที่่�อื่่�น ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นว่่าเหมาะสม

การมอบฉัันทะเพื่่�อเข้้าประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และสิิทธิขิ องผู้้�ถืือหุ้้�นในการออกเสีียงลงคะแนน
(ข้้อ 38) ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิเข้้าประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น แต่่ผู้้�ถืือหุ้้�นอาจมอบ
ฉัันทะให้้บุุคคลซึ่่�งบรรลุุนิิติิภาวะแล้้วเข้้าประชุุมและออกเสีียงแทนตนในการประชุุมก็็ได้้ทั้้�งนี้้�การมอบฉัันทะต้้องทำำ�
เป็็นหนัังสืือมอบฉัันทะโดยต้้องลงวัันที่่แ� ละลายมืือชื่่อ� ของผู้้ถื� อหุ้้
ื น� ที่่มอบ
� ฉัันทะและผู้้รั� บมอบ
ั
ฉัันทะ และจะต้้องเป็็นไป
ตามแบบที่่�นายทะเบีียนกำำ�หนด หนัังสืือมอบฉัันทะนี้้�จะต้้องมอบให้้แก่่ประธานกรรมการหรืือผู้้�ที่ป่� ระธานกำำ�หนด ณ
สถานที่่�ที่่�ประชุุมก่่อนผู้้�รัับมอบฉัันทะเข้้าประชุุม

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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(ข้้อ 39) ในการประชุุมผู้้�ถือหุ้้
ื �น ต้้องมีีผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�รับมอบ
ั
ฉัันทะจากผู้้�ถืือหุ้้�น (ถ้้ามีี) มาประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 25 คนและต้้องมีี
หุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่า1ใน3ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่ายได้้ทั้้�งหมด หรืือมีีผู้้�ถือหุ้้
ื �นและผู้้รั� ับมอบฉัันทะจากผู้้�ถืือหุ้้�น
มาประชุุมไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนผู้้�ถือหุ้้
ื �นทั้้�งหมดและต้้องมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของจำำ�นวน
หุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้ทั้้�งหมดจึึงจะครบเป็็นองค์์ประชุุม
ในกรณีีที่่ป� รากฏว่่าการประชุุมผู้้ถื� อหุ้้
ื น� ครั้้ง� ใดเมื่่�อล่ว่ งเวลานััดไปแล้้วถึึง 1 ชั่่ว� โมง จำำ�นวนผู้้ถื� ือหุ้้น� ซึ่่ง� มาเข้้าร่่วมประชุุม
ไม่่ครบองค์์ประชุุมตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้หากว่่าการประชุุมผู้้ถื� อหุ้้
ื น� ได้้เรีียกนััดเพราะผู้้ถื� อหุ้้
ื น� ร้้องขอ การประชุุมเป็็นอัันระงัับ
ไป ถ้้าการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นนั้้�นมิิใช่่เป็็นการเรีียกประชุุมเพราะผู้้�ถืือหุ้้�นร้้องขอให้้นััดประชุุมใหม่่และให้้ส่่งหนัังสืือนััด
ประชุุมไปยัังผู้้�ถือหุ้้
ื �นไม่่น้้อยกว่่า 7 วัันก่่อนวัันประชุุม ในการประชุุมครั้้�งหลัังนี้้�ไม่่บัังคัับว่่าจะต้้องครบองค์์ประชุุม
(ข้้อ 40) ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ให้้ประธานกรรมการนั่่�งเป็็นประธานที่่�ประชุุม ในกรณีีที่่�ประธานกรรมการไม่่อยู่่�ในที่่�ประชุุม
หรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ถ้้ามีีรองประธานกรรมการให้้รองประธานกรรมการเป็็นประธาน ถ้้าไม่่มีีรองประธาน
กรรมการหรืือมีีแต่่ไม่่อาจปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุมเลืือกตั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งซึ่่�งได้้เข้้าร่่วมประชุุมเป็็น
ประธานที่่ป� ระชุุม
(ข้้อ 41) ประธานในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมีีหน้้าที่่�ควบคุุมการประชุุม ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อบัังคัับของบริิษััทว่่าด้้วยการ
ประชุุม ในการนี้้�ต้้องดำำ�เนิินการประชุุมให้้เป็็นไปตามลำำ�ดัับระเบีียบวาระที่่�กำำ�หนดไว้้ในหนัังสืือนััดประชุุม เว้้นแต่่ที่่�
ประชุุมจะมีีมติิให้้เปลี่่�ยนลำำ�ดัับระเบีียบวาระด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวนผู้้�ถือหุ้้
ื �นซึ่่�งมาประชุุม
(ข้้อ 42) ในการออกเสีียงลงคะแนนในที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ให้้หุ้้�น 1 หุ้้�นมีีเสีียง 1 เสีียง ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นคนใดมีีส่่วนได้้เสีียเป็็นพิิเศษ
ในเรื่่�องใดซึ่่ง� ที่่�ประชุุมจะได้้ลงมติิผู้ถื้� อหุ้้
ื น� คนนั้้�นไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนด้้วยในเรื่่�องนั้้�นนอกจากการออกเสีียงลง
คะแนนเลืือกตั้้�งกรรมการ

มติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นนั้้�นให้้ประกอบด้้วยคะแนนเสีียงดัังต่่อไปนี้้�
(1) ในกรณีีปกติิให้้ถืือคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้ถื� อหุ้้
ื น� ซึ่่ง� มาประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนถ้้ามีีคะแนนเสีียงเท่่ากััน
ให้้ประธานในที่่�ประชุุมออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีกเสีียงหนึ่่�งเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
(2) ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�ให้้ถืือคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถือหุ้้
ื �นซึ่่�งมาประชุุมและมีี
สิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
(ก) การขายหรืือโอนกิิจการของบริิษััททั้้�งหมดหรืือบางส่่วนที่่�สำำ�คััญให้้แก่่บุุคคลอื่่�น
(ข) การซื้้�อหรืือรัับโอนกิิจการของบริิษััทอื่่�นหรืือบริิษััทเอกชนมาเป็็นของบริิษััท
(ค) การทำำ�แก้้ไข หรืือเลิิกสััญญาเกี่่�ยวกัับการให้้เช่่ากิิจการของบริิษััททั้้�งหมดหรืือบางส่่วนที่่สำ� ำ�คััญ
(ง) การมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นเข้้าจััดการธุุรกิิจของบริิษััท
(จ) การรวมกิิจการกัับบุุคคลอื่่�นโดยมีีวััตถุุประสงค์์จะแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุนกััน
(ฉ) การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิหรืือข้้อบัังคัับ
(ช) การเพิ่่�มหรืือลดทุุนของบริิษััทหรืือการออกหุ้้�นกู้้�
(ซ) การควบหรืือเลิิกบริิษััท
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

(ข้้อ 43)	กิิจการอัันที่่�ประชุุมสามััญประจำำ�ปีี พึึงกระทำำ�มีีดัังนี้้�
(1)	พิิจารณารัับทราบรายงานของคณะกรรมการที่่เ� สนอต่่อที่ป่� ระชุุมแสดงถึึงผลการดำำ�เนิินการของบริิษัทั ในรอบปีีที่่�
ผ่่านมา
(2)	พิิจารณาและอนุุมััติิงบดุุลและบััญชีีกำำ�ไรขาดทุุนของบริิษััท
(3)	พิิจารณาจััดสรรเงิินกำำ�ไร และการจ่่ายเงิินปัันผล
(4)	พิิจารณาเลืือกตั้้�งกรรมการแทนกรรมการที่่ออ
� กตามวาระ
(5)	พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
(6)	กิิจการอื่่�น ๆ

เงิินปัันผล และ เงิินสำำ�รอง
(ข้้อ 49) ห้้ามมิิให้้ประกาศจ่่ายเงิินปัันผลนอกจากโดยมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือมติิของคณะกรรมการในกรณีีที่่�มีีการจ่่าย
เงิินปัันผลระหว่่างกาลการจ่่ายเงิินปัันผลให้้แจ้้งเป็็นหนัังสืือไปยัังผู้้�ถืือหุ้้�นและโฆษณาคำำ�บอกกล่่าวการจ่่ายเงิินปัันผล
นั้้�นทางหนัังสืือพิิมพ์์แห่่งท้้องที่่�ฉบัับหนึ่่�งและจััดให้้มีีการจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวภายใน 1 (หนึ่่�ง) เดืือน นัับแต่่มีีมติิเช่่น
ว่่านั้้�น
(ข้้อ 50) คณะกรรมการอาจจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นครั้้�งคราวได้้เมื่่�อปรากฏแก่่กรรมการว่่าบริิษััทมีีกำำ�ไร
พอสมควรที่่จ� ะกระทำำ�เช่่นนั้้�นได้้และเมื่่อ� ได้้จ่่ายเงิินปัันผลแล้้วให้้รายงานให้้ที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อหุ้้
ื น� ทราบในการประชุุมคราว
ต่่อไป
(ข้้อ 51) เงิินปัันผลนั้้�นให้้แบ่่งตามจำำ�นวนหุ้้�นหุ้้�นละเท่่าๆกัันเว้้นแต่่จะได้้มีีกำำ�หนดไว้้เป็็นอย่่างอื่่�นสำำ�หรัับหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิ การจ่่าย
เงิินปัันผลจากเงิินประเภทอื่่�นนอกจากเงิินกำำ�ไรจะกระทำำ�มิิได้้และในกรณีีที่่�บริิษััทยัังมีียอดขาดทุุนสะสมอยู่่�ห้้ามมิิให้้
จ่่ายเงิินปัันผลภายใต้้วรรคดัังกล่่าวข้้างต้้นในกรณีีที่่บริ
� ษัิ ทั ยัังจำำ�หน่า่ ยหุ้้�นไม่่ครบตามจำำ�นวนที่่จ� ดทะเบีียนไว้้หรืือบริษัิ ทั
ได้้จดทะเบีียนเพิ่่�มทุนุ แล้้วบริิษัทั จะจ่่ายเงิินปัันผลทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนโดยออกเป็็นหุ้้�นสามััญใหม่่ให้้แก่่ผู้ถื้� อหุ้้
ื น� โดยได้้
รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นก็็ได้้
(ข้้อ 52)	บริิษััทต้้องจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี ส่่วนหนึ่่�งไว้้เป็็นทุุนสำำ�รองไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 5 (ห้้า) ของกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีีหััก
ด้้วยยอดเงิินขาดทุุนสะสมยกมา (ถ้้ามีี) จนกว่่าทุุนสำำ�รองนี้้�จะมีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 10 (สิิบ) ของทุุนจดทะเบีียน
นอกจากทุุนสำำ�รองดัังกล่่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้้ที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อหุ้้
ื น� ลงมติิให้้จััดสรรเงิินทุุนสำำ�รองอื่่น� ตามที่่เ� ห็็นว่่า
จะเป็็นประโยชน์์ในการดำำ�เนิินการของบริิษััทด้้วยก็็ได้้

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ในการลงทะเบียน
เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง :
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำ�ตัวประชาชน บัตรประจำ�ตัวข้าราชการ หรือ
หนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :
ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบไม่รองรับการมอบฉันทะของ
บุคคลธรรมดาให้แก่บุคคลธรรมดาผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษา
สิทธิและผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง ทางบริษัทฯ ขอความกรุณา
ให้ท่านมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้
		 1) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
		 2) นายไพรัช เมฆอาภรณ์
โดยการกรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ ข. พร้อมติดอากรแสตมป์
20 บาท (ดังสิ่งที่แนบมาด้วย 8) และจัดส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนป้องกันการสูญหายมาที่
“สำ�นักเลขานุการบริษัทบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ที่อยู่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ตำ�บลละหาร อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110”
โดยให้ไปรษณีย์ส่งเอกสารให้ถึงบริษัทล่วงหน้า
นิติบุคคล
1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง :
1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1
1.2 สำ�เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรับรองสำ�เนาถูกต้อง โดย
ผู้แทนนิตบิ คุ คล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เขา้ ร่วมประชุมมอี �ำ นาจกระทำ�การแทนนิตบิ คุ คล
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :
2.1	หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2.2 ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรับรองสำ�เนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
มีอำ�นาจกระทำ�การแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเช่นเดยี วกับกรณบี คุ คลธรรมดาขอ้ 1
3.	ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
3.1 ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้อ 1 และ 2
3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุน้ เป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้อง
แสดงหลักฐานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
3.2.1	หนังสือมอบอำ�นาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูด้าเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
3.2.2	หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
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ทั้งนี้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำ�คำ�แปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน
นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของการแปล
**โดยบริษัทฯ จะไม่ทำ�การขอเอกสารเพิ่มเติมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำ�หนดให้ต้องใช้บัตร
ประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำ�นาจ หรือกำ�หนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง) **
ผู้ถือหุน้ ที่ไม่สามารถเขา้ ร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ของบริษทั ฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดย
ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
1. เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นโดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของ
บุคคลที่ผู้ถือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครือ่ งหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษทั ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดย
เลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
2. ปิดอากรแสตมป์ จำ�นวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำ�หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมี
ผลผูกพันตามกฎหมาย
3. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้นมายังสำ�นักงานใหญ่ของ
บริษัทฯ ดังนี้
3.1	ทางไปรษณีย์:
สำ�นักเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานใหญ่
เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ตำ�บลละหาร อำ�เภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
3.2	ทาง E-mail: CompanySecretary@thaiopticalgroup.com
เพื่อให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงขอ
เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามพร้อมระบุชื่อ/เลขทะเบียน
ผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์/อีเมลล์ ที่สามารถติดต่อได้ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นเจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า เนื่องจากทางบริษัทฯ จะใช้ระบบ “Username” และ “Password” ในการลงทะเบียนและนับคะแนน
เสียงในการประชุม ดังนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมการประชุม
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง
ได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำ�นวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำ�นวนท่ี่ตน
ถืออยู่ได้เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. (สามารถดาวโหลดได้ที่ www.thaiopticalgroup.com)
การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุม (log-in)
บริษทจ
ั ะเริม่ เปิดระบบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ก่อนเริม่ การประชุมตัง้ แต่ 08:00 น. เป็นต้นไป โดยการประชุม
จะดำ�เนินการในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โดยผู้ให้บริการด้านระบบจัดการ
ประชุม (DAP e-Shareholder Meeting) คือ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำ�กัด (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) ถ่ายทอดจากห้องออพติคแกลเลอรี่ของบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำ�กัด หรือ TOC (บริษัทย่อย)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำ�หนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.......................................................................
	วันที่.................เดือน...........................พ.ศ.................
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................................. สัญชาติ.....................................................................
อยู่บ้านเลขที่......................................ถนน................................................... ตําบล/แขวง..............................................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย์............................................................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม...........................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ. ............................................เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ...........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................................เสียง
(3) ขอมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระ
1) . ........................................................นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์. .............................................. อายุ..........77 ..........ปี
อยู่บ้านเลขที่...59........ซอย สุขุมวิท 64.........(โรงเรียนพงษ์เวชอนุสรณ์).................ตําบล/แขวง............บางจาก.............
อําเภอ/เขต.................พระโขนง.........จังหวัด........... กรุงเทพฯ.........รหัสไปรษณีย์. ............10260............หรือ
2) ..........................................................นายไพรัช เมฆอาภรณ์.............................................. อายุ..........75..........ปี
อยู่บ้านเลขที่...95 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านศรีนครพัฒนา..... ถนน นวมินทร์.......................ตําบล/แขวง............คลองกุ่ม............
อําเภอ/เขต.................บึงกุ่ม..............จังหวัด........... กรุงเทพฯ.........รหัสไปรษณีย์. ............10240...................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการดา้ นระบบจัดการประชุม (e-EGM) ท่านผู้ถือหุน้ สามารถเขา้ ร่วมการประชุมได้
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ ซึ่งจะจัดการประชุมในวันพุธที่ 16 มิถนุ ายน 2021 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป โดยถ่ายทอด
จากห้องออพติกแกลเลอรี่ บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำ�กัด หรือ TOC ตั้งอยู่ที่ 61/9 หมู่ที่ 5 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ตำ�บลละหาร อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่หรือวิธีการเข้าประชุมอื่นด้วย
(4) ข้้าพเจ้้าขอมอบฉัันทะให้้ผู้้�รัับมอบฉัันทะออกเสีียงลงคะแนนแทนข้้าพเจ้้าในการประชุุมครั้้�งนี้้�ดัังนี้้�
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำ�ปี 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 8 เมษายน 2564
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		
เห็นด้วย			
ไม่เห็นด้วย		
งดออกเสียง
				
วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาแผนปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท โพลีซัน จํากัด (“PLS”) มายัง
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“TOG”)
		
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นด้วย		
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 3

เรื่อง พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อทำ�งบการเงิน (ณ วันเลิกบริษัท) และกำ�หนดค่าสอบบัญชี
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		
เห็นด้วย 		
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				

วาระที่ 4

เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		
เห็นด้วย 		
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				
(5) การลงคะแนนเสีียงของผู้้รั� ับมอบฉัันทะในวาระใดที่่ไ� ม่่เป็็นไปตามที่่ร� ะบุุไว้้ในหนัังสืือมอบฉัันทะนี้้�ให้้ถืือว่่าการลงคะแนนเสีียง
นั้้�นไม่่ถููกต้้องและไม่่ใช่่เป็็นการลงคะแนนเสีียงของข้้าพเจ้้าในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�น
(6) ในกรณีีที่่ข้้� าพเจ้้าไม่่ได้้ระบุุความประสงค์์ในการออกเสีียงลงคะแนนในวาระใดไว้้หรืือระบุุไว้้ไม่่ชัดั เจนหรืือในกรณีีที่่ที่� ่�ประชุุม
มีีการพิิจารณาหรืือลงมติิในเรื่่อ� งใดนอกเหนืือจากเรื่่อ� งที่่ร� ะบุุไว้้ข้้างต้้น รวมถึึงกรณีีที่่มีี� การแก้้ไขเปลี่่ย� นแปลงหรืือเพิ่่�มเติิมข้้อเท็็จ
จริิงประการใด ให้้ผู้้รั� ับมอบฉัันทะมีีสิิทธิิพิิจารณาและลงมติิแทนข้้าพเจ้้าได้้ทุุกประการตามที่่�เห็็นสมควร
	กิิจการใดที่่�ผู้้�รัับมอบฉัันทะได้้กระทํําไปในการประชุุม เว้้นแต่่กรณีีที่่�ผู้้�รัับมอบฉัันทะไม่่ออกเสีียงตามที่่�ข้้าพเจ้้าระบุุใน
หนัังสืือมอบฉัันทะ ให้้ถืือเสมืือนว่่าข้้าพเจ้้าได้้กระทํําเองทุุกประการ
ลงชื่อ ………………................……………………………ผู้มอบฉันทะ
(….....................................………………………………………)
ลงชื่อ ………………................……………………………ผู้มอบฉันทะ
(….....................................………………………………………)
ลงชื่อ ………………................……………………………ผู้มอบฉันทะ
(….....................................………………………………………)
ลงชื่อ ………………................……………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(….....................................………………………………………)
หมายเหตุุ
1.	ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจํา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉัันทะในฐานะเป็็นผู้้�ถือหุ้้
ื �นของ บริิษัทั ไทยออพติิคอล กรุ๊๊�ป จํํากััด (มหาชน) สำำ�หรัับการประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่�
1/2564 ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยมีีบริิษัทั ดิิจิิทััล แอคเซส แพลตฟอร์์ม จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย เป็็นผู้้�ให้้บริิการด้้านระบบจััดการประชุุม (e-EGM) ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเข้้าร่่วมการประชุุมได้้ผ่่านทางระบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์เท่่านั้้�น ซึ่่�งจะจััดการประชุุมในวัันพุุธที่่� 16 มิิถุุนายน 2021 เวลา 10:00 น. เป็็นต้้นไป โดยถ่่ายทอดจาก
ห้้องออพติิกแกลเลอรี่่� บริิษััท อุุตสาหกรรมแว่่นตาไทย จำำ�กััด หรืือ TOC ตั้้�งอยู่่�ที่่� 61/9 หมู่่�ที่่� 5 ถนนบางบััวทอง-สุุพรรณบุุรีี
ตำำ�บลละหาร อำำ�เภอบางบััวทอง จัังหวััดนนทบุุรีี 11110
วาระที่.................เรื่อง............................................................................................................................................................
			
			
				

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย		

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.................เรื่อง............................................................................................................................................................
			

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

			

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

				

เห็นด้วย		

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.................เรื่อง............................................................................................................................................................
			

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

			

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
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เห็นด้วย		

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
คุณสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ :																 78
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :								 20 กุมภาพันธ์ 2547
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท :						 15
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 :		 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร Wharton School of Finance and Commerce, University of
Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ :
• 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 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Management Development Program, Wharton School of Finance and Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา
• สัมมนา Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director:
Experiences from Fraud Cases 2020, จัดโดย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ร่วมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำ�งาน :
2547-ปัจจุบัน		 บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
					 กรรมการอิสระ
					ประธานกรรมการตรวจสอบ
2548-2556		 บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
					 กรรมการอิสระ
2545-2553		ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					 ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
2542-2544		 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
					 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2539-2542		ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					 กรรมการและผู้จัดการ
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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2534-2539		 บริษัท สยามเซลลูโลส จำ�กัด
					 กรรมการผู้จัดการ
2529-2539		 สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษไทย
					 กรรมการและเหรัญญิก
					 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินอุตสาหกรรม จำ�กัด
					 กรรมการ
					 บมจ. เยื่อกระดาษสยาม
					 รองกรรมการผู้จัดการ
2523-2529		 บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
					 ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงินและวางแผน
2521-2523		 สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
					 ผู้อำ�นวยการกองวางแผนการคลัง
2511-2521		 สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
					 เศรษฐกรโท-เศรษฐกรเอก
					
ตำ�แหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:								 ไม่มี
ตำ�แหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท:						 ไม่มี
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :									 มี
• บมจ. กรุงเทพประกันภัย
กรรมการ
	ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
• บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ
ตำ�แหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :					 มี
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการ
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :				 ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ประจำ�ปี 2563
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี								
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท									
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ								
• การประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

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

คุณไพรัช เมฆอาภรณ์
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ
อายุ :																 74
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :								 20 กุมภาพันธ์ 2547
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท :						 15
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 :		ทางตรง ไม่มี ทางอ้อม (ลูก 0.14 %)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล California State University, Long Beach, U.S.A.
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ:
• Advanced ACP: Advanced Audit Committee Program รุ่น 1/2009
• ACP: Audit Committee Program รุ่น 17/2007
• DCP: Director Certification Program รุ่น 81/2006			
การพัฒนาด้านการจัดการ :
• 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, จัดโดย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ร่วมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• สัมมนา Independent Directors’ Forum 1/2019 – “Tips and Tricks for Dealing with Question in AGM”, สถาบัน
ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• สัมมนา ความยั่งยืนของธุรกิจดิจิทัล: รู้ให้ไว ใช้ให้เป็น 2562, บจก. สำ�นักงาน อีวาย
• สัมมนา Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2560, สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
• สัมมนา ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ 2560, บจก. สำ�นักงาน อีวาย			
ประวัติการทำ�งาน :			
2557-ปัจจุบัน		 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
					 กรรมการตรวจสอบ			
2547-ปัจจุบัน		 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
					 กรรมการอิสระ/
					ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน			
2547-2557		 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
					 กรรมการกำ�หนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ 		
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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2539-2546		
					
					
					
2532-2539		
					
					

บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำ�กัด
บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำ�กัด
บริษัท กระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ			
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำ�กัด
บมจ. กระดาษสหไทย
กรรมการผู้จัดการ			

ตำ�แหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม: 							 ไม่มี			
ตำ�แหน่งในบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจบริษัท: 					 ไม่มี			
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :									 มี
• บมจ. ทีทีดับบลิว
กรรมการอิสระ
	ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
ตำ�แหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ :					 มี
• บริษัท ประปาปทุมธานี จำ�กัด
ประธานกรรมการ
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :			

ไม่มี			

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ประจำ�ปี 2563			
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี								
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท									
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ								
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน		
• การประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

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

42

บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จำ�กัด (มหาชน)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของ คณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1.	ถือหุน้ ไม่เกินรอ้ ยละ 0.5 ของทุนจดทะเบยี นที่ชำ�ระแล้วของบริษทั ฯ บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วมหรือ บริษทที่
ั เกยี่ วขอ้ ง
ทั้งนี้ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัท
ร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็น กรรมการที่มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�จาก บริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมในเวลา 2 ปีก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และบริหารงาน
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่
8. สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัตงิ านตามหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทได้โดยอิสระ

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

แนวทางปฏิบัติสำ�หรับผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2021 (e-EGM)
และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย
บริษัทฯ มีความห่วงใยด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.	ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดและขั้นตอนตามที่จะแจ้งต่อไป หรือ
2. ขอความร่วมมือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยส่งเอกสารต่างๆ มาที่ “สำ�นักเลขานุการบริษัท”
			 เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำ�บลละหาร อำ�เภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 หรือ
			ทาง E-mail: companysecretary@thaiopticalgroup.com
วิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
1. เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)
• เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม

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

ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

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

ส่งเอกสารยืนยันตัวตน* ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจด
ทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำ�ส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ
สำ�หรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะได้ กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะได้ในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
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2. ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
สำ�หรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำ�ตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน
1. ลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
2. กดเลือก “ลงทะเบียน”
3. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ
DAP e-Shareholder Meeting โดยทำ�เครื่องหมาย และกดปุ่มตกลง
4. ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบุ ได้แก่
		 4.1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
		 4.2 เลขที่บัตรประจำ�ตวั ประชาชน และเลขที่หลังบัตร (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องขดี ) ลงทะเบียนเข้าประชุมได้ที่นี่
		 4.3 วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด 4.4 อีเมล (สำ�หรับใช้เป็น username ในการเข้าระบบ)
		 4.5 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องขีด)
		 4.6 รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน
ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุมโดยทำ�เครื่องหมาย และกดปุ่ม
“ดำ�เนินการต่อ”
5. กดขอรหัส OTP โดยระบบจะทำ�การจัดส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้กรอกไว้ตอนต้น
6. ระบบจะส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง
7. หลังจากตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ถือหุ้นทำ�การถ่ายรูป โดยกดที่รูปภาพระบบจะ
เปิดฟังก์ชั่นกล้องถ่ายรูป และให้ผู้ถือหุ้นทำ�การถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปที่ 1: รูปปัจจุบัน รูปที่ 2: รูปบัตรประจำ�ตัวประชาชน รูปที่ 3: รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำ�ตัวประชาชน
8. ตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
9. ผู้ถือหุ้น จะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทจดทะเบียน)
	ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ
3. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. เข้าสู่ระบบได้ที่ https://portal.eservice.set.or.th
2. กดเลือก “เข้าสู่ระบบ”
3. กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)
4. กรอก รหัส OTP ที่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ทำ�การลงทะเบียนไว้
5. ระบบจะแสดงรายการประชุมผู้ถือหุน้ ทัง้ หมดที่ผู้ถือหุน้ ได้ทำ�การลงทะเบยี นไว้ล่วงหนา้ โดยสามารถเลือกให้แสดงได้ 2 แบบ
5.1 มุมมองของปฎิทิน
5.2 มุมมองรายการประชุม (list)
6.	ผู้ถือหุ้นเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดการประชุม เช่น วันที่
ประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระเป็นต้น
7. กดเข้าร่วมประชุม ที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอ และกด ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการก่อนเข้าร่วมประชุม
8.	ผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผ่านโปรแกรม Webex เพื่อรอเวลาเริ่มประชุม

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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4. การใช้งานฟังก์ชั่นถามคำ�ถาม
เมือ่ เจ้าหนา้ ที่บริษทจ
ั ดทะเบียน แจ้งให้ผู้ถือหุน้ ถามคำ�ถามได้ ให้ผู้ถือหุน้ ที่ต้องการถามคำ�ถามในวาระนัน้ ๆ กลับไปยังระบบ
DAP e-Shareholder Meeting และดำ�เนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
การแจ้งความประสงค์ในการถามคำ�ถาม
1. กดแจ้งความประสงค์เพื่อถามคำ�ถามที่ปุ่ม “ส่งคำ�ถาม”
2. พิมพ์คำ�ถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม “ยืนยัน” คำ�ถามจะถูกส่งเข้าคิวรอไว้
การถามคำ�ถามเมื่อถึงคิวในการถาม
1. เมือ่ ถึงวาระการถามคำ�ถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชือ่ ผู้ถือหุน้ ขอให้ผู้ถือหุน้ เปิดไมค์ หรือทัง้ ไมค์และภาพ (VDO) บน
		 ระบบ WebEx เพื่อถามคำ�ถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง
5. การใช้งานฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง
1.
		
2.
		

เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทจดทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและทำ�การเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้
กลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meetingและกดที่ปุ่มลงคะแนน
เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่
“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
หมายเหตุ: การลงคะแนนเสยี งสามารถกำ�หนดให้คล้ายกับการประชุมในรปู แบบ Physical Meeting ได้ กล่าวคือ เฉพาะ
ผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้นที่ต้องกดลงคะแนนเสียง หาก “เห็นด้วย”
ไม่ต้องดำ�เนินการใดๆ ทัง้ นี้ บริษทจ
ั ดทะเบียนต้องเป็นผู้กำ�หนดและแจ้งเงือ่ นไขการลงคะแนนเสยี งให้ผู้ถือหุน้ ทราบก่อน
การประชุม
3.	หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามัญกดดูผล
		 คะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน
6. ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่านสามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”
	วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทำ�ได้ 2 วิธี ดังนี้
1. ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล
			 • กรอกอีเมลที่ทำ�การลงทะเบียน		 •	ตรวจสอบอีเมลและทำ�การตั้งค่ารหัสใหม่		 •	ตั้งรหัสผ่านใหม่
2. ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยรหัส OTP
			 • ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ		 • กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
			 • ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP		 •	ตั้งรหัสผ่านใหม่
Download คู่มือการใช้งาน
ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการ ได้ที่
https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting
หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
1.	ทางไปรษณีย์: “สำ�นักเลขานุการบริษัท”
เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำ�บลละหาร
อำ�เภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
2.	ทาง E-mail: companysecretary@thaiopticalgroup.com
3. Line ID: comsectog
4. โทรศัพท์: 02 194 1145 ถึง 50 ต่อ 3119

