หนังสือเชิญประชุม
Notice of Meeting

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง

วันที่

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

Subject

18 ธันวาคม 2563

Date

สัญชาติ
Nationality

เรียน
To

บ้านเลขที่

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

Address

Shareholder’s Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ

Attachment

Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น/หน่วย

Holding the total amount of

shares/units

หุ้นสามัญ

หุ้น/หน่วย

Ordinary share

shares/units

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น/หน่วย

Preferred share

shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocu
ment.do?symbol=TSC&date=210119

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม

: วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10:00 น.

Meeting Date :

Tuesday, January 19, 2021 at 10:00 hrs.

สถานที่ประชุม : ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
Meeting Venue : Suanluang Ballroom, Novotel Bangkok Bangna 333 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet, BKK.

ข้าพเจ้า..........................................................................................เป็น[ ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [ ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We

am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

of

THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน........................................................ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number

attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าประชุม
Sign

Meeting Attendee

( ........................................................... )
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน
กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=TSC&date=210119 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: https://www.thaisteelcable.com/th/ / โทร 38 447 200-10 ต่อ 122 / email : ir@thaisteelcable.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For registration convenience, shareholders or proxy holders who will attend the meeting, please bring along this set of documents for your registration. The
Company reserves the rights not to register if the supporting document or evidence is incomplete, or incorrect, or unqualified.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=TSC&date=210119
You can also contact the issuer for the annual report
Website : https://www.thaisteelcable.com/th/ /Tel. +66 38 447 200-10 Ext. 122 / email : ir@thaisteelcable.com
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

หนังสือเชิญประชุม
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

