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        วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2565 
 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย  1.   ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

2. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2565 (56-1 One Report) ในรูปแบบควิอารโ์คด้  

                (QR Code) 
3. รายละเอียดกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
4. นิยามคณุสมบตัิกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนด 
5. ขอบเขตหนา้ท่ีคณะกรรมการชดุย่อย 
6. ขอ้บงัคบัของบริษัท เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
7. ขอ้มลูผูส้อบบญัชี 
8. ขอ้ปฏิบตัิและเอกสารส าหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉนัทะ 
9. แบบฟอรม์การลงทะเบียนส าหรบัการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
10. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีละเอียดและชดัเจน) 
11. รายละเอียดของกรรมการอิสระใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะ 
12. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 
13. ค าประกาศคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

 
 เน่ืองดว้ยคณะกรรมการของ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) มีมติใหเ้รียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566
ในวนัองัคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม อาคาร
ส านักงาน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 700/737 หมู่ท่ี 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จังหวดัชลบุรี เพ่ือ
พิจารณาเรื่องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ไดจ้ดัขึน้เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2565 บริษัท

ไดส้่งส  าเนารายงานการประชุมดังกล่าว ใหต้ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชยต์ามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทแลว้ 
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1)  
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 ความเหน็คณะกรรมการ พิจารณาแลว้เห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัท่ี 25
มกราคม 2565 ไดบ้ันทึกถูกตอ้งครบถว้นตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ 
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว 

 
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2565 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญั ซึ่งเกิดขึน้ใน
รอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2565 
(56-1 One Report) ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ใน
รูปแบบคิวอารโ์คด้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

    ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2565 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที ่30 กันยายน 2565 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัมาตรา 112 และขอ้บังคบัของบริษัทขอ้ 41 
ก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจ าปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัท ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
และเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ งบการเงินปรากฏในแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2565 (56-1 One Report) (รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2) ซึง่สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

 

รายการ จ านวน 
สินทรพัยร์วม 2,380 ลา้นบาท 
หนีส้ินรวม    835     ลา้นบาท 
รายไดร้วม                      2,702      ลา้นบาท 
คา่ใชจ้่ายรวม 2,487 ลา้นบาท 
ก าไรสทุธิ 214* ลา้นบาท 
ก าไรตอ่หุน้ 0.80 บาท/หุน้ 

   *หลงัประมาณก าไร ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

  ความเหน็คณะกรรมการ พิจารณาแลว้เห็นว่า ผูถื้อหุน้สมควรอนุมัติงบการเงินประจ าปีของบริษัท สิน้สุด ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ท่ีไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบัญชี
ของบริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากัด และไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ 
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2565 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแตล่ะปีตามผลการด าเนินงานในอตัรา

ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 25 ของก าไรสุทธิประจ าปี โดยผลการด าเนินงานปี 2565 บริษัทมี
ก าไรสทุธิ 208,608,175 บาท ในการนีบ้ริษัทตอ้งจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี ไมน่อ้ย
กว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

  ความเหน็คณะกรรมการ พิจารณาแลว้เห็นวา่บริษัทไดม้ีการจดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายครบถว้นจ านวน 
รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ จึงไม่ตอ้งจัดสรรเพ่ิมเติมอีก  และเมื่อพิจารณา
แผนการลงทนุ  ความจ าเป็น  ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ผลการด าเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของบริ ษัทโดยรวม ซึ่ งมีก าไรสุทธิประจ าปี  2565 จ านวน 
208,608,175 บาท จงึเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เป็นจ านวนเงิน 259,800,000 บาท (สอง
รอ้ยหา้สิบเกา้ลา้นแปดแสนบาทถว้น) หรือคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 124 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี 2565 โดยไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในปี 2565 หุน้ละ 0.40 บาท 
(สี่สิบสตางค)์  คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายหุน้ละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค)์ 
เป็นจ านวนเงินท่ีจ่ายในงวดสุดทา้ย 155,880,000 บาท (หนึ่งรอ้ยหา้สิบหา้ลา้นแปด
แสนแปดหมื่นบาทถว้น)  
โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่าย
จาก ก าไรสทุธิจากกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 119,992,110 
บาท ในอตัราหุน้ละ 0.46 บาท และจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใน
อตัรารอ้ยละ 20 จ านวน 35,887,890 บาท ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท โดยผูไ้ดร้บัเงิน
ปันผลจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไวใ้นอตัรารอ้ยละ 10 เฉพาะเงินปันผลท่ีจ่ายจากก าไร
สทุธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเท่านัน้ 

 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น เพ่ือสิทธิเข้าร่วมประชุม 
ในวันท่ี 7 ธันวาคม 2565 และก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น  เ พ่ือสิทธิรับเ งินปันผล 
ในวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ ์2566 มีก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2566 
 

ทัง้นี ้สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าวยังมีความไม่แน่นอน  เน่ืองจากตอ้งขออนุมตัิ
จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ี  
ผ่านมา ดงันี ้
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รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 ปี 2565 
ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) 237* 209* 
จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 259.80 259.80 
รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ (บาท : หุน้) 1.00 1.00 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 259.80 259.80 
สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (รอ้ยละ) 110 124 

                       *ก่อนประมาณก าไร ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

 
วาระที ่5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดมาตรา 71 และขอ้บังคบัของบริษัทขอ้ 18 
ก าหนดใหก้รรมการของบริษัทตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญั   
ผูถื้อหุน้ประจ าปีในอตัราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการท่ีตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ได ้ในการประชุมครัง้นีก้รรมการท่ีจะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

 

1) นายสริศ พฒันะเมลือง กรรมการ 
     ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2) นายสนัติ พฒันะเมลือง กรรมการ 
3) นายฮาจิเมะ คาโตะ  กรรมการ                                                                            

จากการท่ีบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิในการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ถึงคราวตอ้งออกตามวาระนบัตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2565 ถึงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2565 ตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษัทก าหนดนั้น ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด  ารง
ต าแหน่งกรรมการแตอ่ย่างใด 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองและมีความเห็นว่า
กรรมการทัง้ 3 ท่านนัน้ เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณ ์และเขา้ใจการด าเนินธุรกิจ
เป็นอย่างดีสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชนก์บับริษัท จึงได้
เสนอใหเ้ลือกตัง้กรรมการ 3 ท่าน ท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการตอ่อีกวาระหนึ่ง (หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 12) ทัง้นีไ้ดแ้นบรายละเอียดประวตัิกรรมการทัง้ 3 ท่าน 
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พรอ้มคุณสมบัติกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนดในครัง้นีม้าดว้ย (รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3 และ 4)  
 

ทัง้นี ้คุณสมบัติกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนดไวน้ัน้ มีความเขม้งวดกว่าขอ้ก าหนด 
ขั้นต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ            
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุน้ในบริษัท คือ กรรมการอิสระของ
บริษัทตอ้งถือหุน้ไมเ่กิน 0.5% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย พิจารณากลั่นกรองแลว้เห็นชอบกับ
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และเห็นว่ากรรมการท่ี
มีการด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเน่ืองกัน เป็นผูท่ี้มีความรูแ้ละประสบการณส์ูง 
เขา้ใจการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างดีและสามารถใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเห็นควรใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนด
ตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัรายช่ือขัน้ตน้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง 

 
วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2566 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 จึงจ าเป็นต้องให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อย่างละเอียด
เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ โดยอา้งอิงจากกิจการท่ีมี
รายไดใ้นระดบัเดียวกัน  รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณเ์ศรษฐกิจ การเติบโตของ
รายไดแ้ละก าไร สินทรพัย ์และการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท รวมถึงจ านวน
กรรมการของบริษัทในปัจจบุนั รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ  
และกรรมการชุดย่อย 

ปี 2565 ปี 2566 

1. ค่าตอบแทน   
1. 1 คา่เบีย้ประชมุ (ตอ่ครัง้ท่ีเขา้รว่มประชมุ) 

 ประธานกรรมการบริษัท      
 กรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย 

 
35,000 บาท 
25,000 บาท 

 
35,000 บาท 
25,000 บาท 

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 
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  1.2 บ าเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอตัรา 
1.50% ของเงินปันผลท่ีจ่าย 

1.50% / 
ปี 2564 

1.50% / 
ปี 2565 

2. สิทธิประโยชนอ์ืน่ๆ  คา่ตอบแทนกรณี
กรรมการลาออก
หรือพน้จาก
ต าแหน่ง 

คา่ตอบแทนกรณี
กรรมการลาออก
หรือพน้จาก
ต าแหน่ง 

คา่ตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพน้จากต าแหน่ง 

 ค าจ ากดัความ กรรมการ หมายถงึ กรรมการ และกรรมการชดุย่อย 
 กรรมการตอ้งด  ารงต  าแหน่งมาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปีปฏิทนิตดิตอ่กนั 
 จ่ายเม่ือกรรมการไดล้าออก หรือพน้จากต าแหน่ง โดยก าหนดจ่ายภายใน 30 วนั นบัจาก

วนัท่ีการลาออกหรือพน้จากต าแหน่งมีผลบงัคบั 
 คา่ตอบแทน คือ (เงินไดท้ัง้ปี / 12) x จ านวนปีท่ีด  ารงต  าแหน่ง (สงูสดุไม่เกิน 20 ปี) 

  
ความเหน็คณะกรรมการ พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ

และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2566 ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2566 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ข

เพ่ิมเติม) ซึ่งก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและก าหนด
คา่ตอบแทนของบริษัททกุปี  

      ความเหน็คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ                                                
เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีรายใหม่ และก าหนด
คา่ตอบแทนสอบบญัชี ประจ าปี 2566 ดงันี ้
1. ช่ือและส านกังานสอบบญัชี 

- นายพงทวี  รตันะโกเศศ             ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 7795 และ/หรือ 
- นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานศุาสตร ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8435 และ/หรือ 
- นายบญุเรือง  เลิศวิเศษวิทย ์           ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6552 
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 7)  
จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีรายใหม่

ของบริษัท ประจ าปี 2566 
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2. คา่สอบบญัชีประจ าปี (บาท)   ปี 2566 
    - คา่ตรวจสอบงบประจ าปี   750,000 
    - คา่สอบทานงบไตรมาส   750,000 
    รวม                         1,500,000 
3. จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี จ านวนปี 
ทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

จ านวนปีทีล่งลายมือช่ือ
ในรายงานการสอบบัญชี 

นายพงทวี         รตันะโกเศศ - - 
นางสาวรจนาถ  ปัญญาธนานศุาสตร ์    - - 
นายบญุเรือง     เลิศวิเศษวิทย ์            - - 

 4.  คา่บริการอื่นๆ  
  ในปี 2566 บริษัทใชบ้ริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจ านวนเงิน 450,000 

บาท  
 5.  ความสมัพนัธก์บับริษัท  

      ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนได้
เสียกบับริษัท ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะ
ท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด 

 
 

วาระที ่8  พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนัและเวลาดงักล่าวขา้งตน้ โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งน าส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารท่ีแนบทา้ยนี ้ ใหก้บับริษัท
ล่วงหนา้ ภายในวนัท่ี 17 มกราคม 2566 เมื่อบริษัทไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มลู ณ วนัก าหนดรายช่ือผูม้ีสิทธิเขา้ร่วม
ประชุม (Record date) ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการจดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จะน าส่ง Link ส าหรบัการเขา้ร่วม
ประชมุพรอ้มทัง้คูม่ือการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลท่ีท่านไดแ้จง้มายงับริษัท ลว่งหนา้ 2 วนัก่อนวนัประชมุ 

ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีประสงคจ์ะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นหรือกรรมการอิสระ (ตามรายช่ือท่ีไดร้ะบุค  าชีแ้จงวิธีการมอบ
อ านาจไวใ้นรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 และ 11) เป็นผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยกรอก
ขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึง่บริษัทขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข. เป็นแบบท่ี
ละเอียดและชดัเจน (สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 10)  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ
ดแูลหุน้สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ไดโ้ดยดาวนโ์หลดจากเวบ็เพจของบริษัท และสง่มายงับริษัทลว่งหนา้ 
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จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
  
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
(สริศ พฒันะเมลือง) 

กรรมการ 
โดยค าสั่งประธานกรรมการบรษัิท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ 1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บเพจของบริษัทได้ที่ 
www.tscpcl.com ตัง้แตว่นัท่ี 23 ธนัวาคม 2565 เป็นตน้ไป 

 2.  เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิ และใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนส์ูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งค าถามเก่ียวกับบริษัท         
มาเป็นการลว่งหนา้ ภายในวนัที่ 10 มกราคม 2566 ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสไ์ดท้ี่อีเมล ir@tscpcl.com หรือสง่
มายงัที่อยูข่องบรษัิท เลขที่ 700/737 หมู ่1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุ ี20160 

 

ฝ่ายก ากบัหลกัทรพัยแ์ละประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โทรศพัท:์ (038) 447 200  - 05 ตอ่ 122 
Email:     ir@tscpcl.com  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tscpcl.com/
mailto:ir@tscpcl.com
mailto:ir@tscpcl.com


บรษิทั ไทยสตีลเคเบลิ จ ำกดั (มหำชน) 
Thai Steel Cable Public Company Limited 

 

 
 

เลขท่ี 700/737 หมู่ที่ 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุี 20160 โทรศพัท:์ (038) 447 200-05 ทะเบยีนเลขท่ี 0107548000145 
700/737, Moo 1, Tambol Panthong,  Amphur Panthong, Chonburi 20160 Tel: (038) 447 200-05 Registered No. 0107548000145 

E-Mail: thaisteel@tscpcl.com   Website: http://www.tscpcl.com 
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คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นในการดแูลกิจการ และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการด าเนินกิจการจึงเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุผูถื้อหุน้ถงึคณะกรรมการบริษัท ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยสามารถ
สง่ค าถามมายงับริษัท ไดด้งันี ้
 
 1.  ผูถื้อหุน้เสนอค าถามพรอ้มกบัใหข้อ้มลูของผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 ช่ือ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์โทรสาร และ E-Mail (ถา้มี) ท่ีติดตอ่ไดข้องผูถื้อหุน้ 

 ค าถามในวาระท่ีประสงคจ์ะสอบถามและขอ้มลูประกอบ (ถา้มี) 
 

 2.  ช่องทางท่ีบริษัทเปิดรบัค าถาม สง่ถงึเลขานกุารบริษัท ตามช่องทางดงันี ้

 ไปรษณียล์งทะเบียนถงึเลขานกุารบริษัท บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู่ เลขท่ี 700/737 หมู ่1 ต  าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุี 20160 

 อีเมลถงึเลขานกุารบริษัท ท่ี ir@tscpcl.com 
 

 3.  ช่วงเวลาท่ีเปิดรบัค าถาม 
  ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั ก่อนวัน

ประชมุผูถื้อหุน้ (ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 10 มกราคม 2566) 
 
 4.  เลขานกุารบริษัท จะเป็นผูร้วบรวมค าถาม และสง่ใหค้ณะกรรมการพิจารณาตามล าดบั 
 
 5.  การตอบค าถามกรณีท่ีผูถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทจะพิจารณาตอบค าถามท่ีไดร้บั

จากผูถื้อหุน้โดยตอบในวนัท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
 

การส่งค าถามทีเ่กี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น 

mailto:ir@tscpcl.com

