
 
 
 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
วันอังคารท่ี 21 มกราคม 2563  
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ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 
(ชั้น 2 บางนาทาวเวอร์) บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์  
เลขที่ 2/4 หมู่  14 ถนนบางนา -ตราด ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 
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       วนัท่ี 20 ธันวาคม 2562 
 

เร่ือง ขอเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ากัด (มหาชน) 
 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
2. ส าเนารายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
3. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด 
4. รายละเอียดกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
5. นิยามคุณสมบตัิกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนด 
6. ขอบเขตหน้าท่ีคณะกรรมการชดุย่อย 
7. ข้อบงัคับของบริษัท เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชมุผู้ถือหุ้น  
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีละเอียดและชดัเจน) 
9. รายละเอียดของกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
10. ค าชีแ้จงวธีิการลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชมุ และการมอบฉันทะ 
11. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 
12. ข้อมลูผู้สอบบญัชี 
13. หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ 

 เน่ืองด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ากัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ในวนัอังคารท่ี 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 (ชัน้ 2 บางนาทาวเวอร์)  บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซิ
เดนซ์ 2/4 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี สมทุรปราการ 10540 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุ ดังต่อไปนี ้
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล การประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2562 บริษัท

ได้สง่ส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทแล้ว 
(รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดับท่ี 2)  

 ความเหน็คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นวา่ รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 เม่ือวันท่ี 22 
มกราคม 2562 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้  
ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุฉบบัดังกล่าว 
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วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบริษัทประจ าปี 2562 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ ซึ่งเกิดขึน้ใน

รอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับ
หนังสือเชญิประชมุในครัง้นี ้(รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดับท่ี 3) 

 
    ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดมาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 
ก ำหนดให้บริษัทต้องจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ด เสร็จ
ประจ ำปีสิน้สดุ  ณ รอบปีบัญชีของบริษัท  ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีแล้ว 
และเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินปรำกฏในรำยงำน
ประจ ำปี (รำยละเอียดปรำกฏตำมสิง่ท่ีสง่มำด้วยล ำดับท่ี 3) ซึง่สรุปสำระส ำคัญ ดังนี ้

 

รายการ จ านวน 
        สนิทรัพย์รวม   2,341   ล้านบาท 

        หนีส้นิรวม    696 ล้านบาท 
        รายได้รวม                3,071  ล้านบาท 
        ค่าใช้จา่ยรวม 2,837 ล้านบาท 
        ก าไรสทุธิ 220 ล้านบาท 
        ก าไรต่อหุ้น 0.85  บาท/หุ้น 

 

  ความเหน็คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมัติงบการเงินประจ าปีของบริษัท ส าหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ท่ีได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ
บญัชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจา่ยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการด าเนินงานในอัตรา
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสทุธิประจ าปี โดยผลการด าเนินงานปี 2562 บริษัทมี
ก าไรสุทธิ  219,955,583 บาท ในการนีบ้ริ ษัทต้องจัดสรรเงินก าไ รสุทธิประจ าปี 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
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  ความเหน็คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นวา่บริษัทได้มีการจดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนจ านวน 
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก   และเม่ือพิจารณา
แผนการลงทุน  ความจ าเป็น  ความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ผลการด าเนินงานและ
ฐานะทางการเงนิของบริษัทโดยรวม มีก าไรสทุธิประจ าปี 2562 จ านวน 219,955,583 
บาท จงึเสนอจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี  2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นใน
อัตราหุ้นละ 1.00 บำท (หนึ่งบำท) 259,800,000 บำท (สองร้อยห้ำสิบเก้ำล้ำนแปด
แสนบำทถ้วน)  หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 118 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2562 โดยได้
จา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลไปแล้วในปี 2562 หุ้นละ 0.40 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผล
งวดสดุท้ายอีกหุ้นละ 0.60 บาท (หกสบิห้าสตางค์) เป็นเงินท่ีจ่ายในงวดสุดท้ายเป็น
เงนิ 155,880,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้านแปดแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)  โดย
อัตราการจา่ยเงนิปันผลเป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบริษัท โดยจ่ายจาก 
ก าไรสทุธิจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทุน  (BOI)  จ านวน 91,449,600 บาท  
ในอัตราหุ้นละ 0.352 บาท และจา่ยจากก าไรสทุธิท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา
ร้อยละ 25 จ านวน 64,430,400 บาท  ในอัตราหุ้ นละ 0.248 บาท โดยผู้ ได้รับเงินปัน
ผลจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจา่ยไว้ในอัตราร้อยละ 10 เฉพาะเงนิปันผลท่ีจ่ายจากก าไรสุทธิ
ท่ีเสียภาษีเงนิได้นิติบคุคลเท่านัน้ 

 

ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ น เพ่ือสิทธิเข้าร่วมประชุม 
ในวัน ท่ี 11 ธันวาคม 2562 และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ น  เ พ่ือสิทธิรับเงินปันผล 
ในวนัท่ี 29 มกราคม 2563 มีก าหนดจา่ยเงนิปันผลภายในวนัท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ทัง้นี ้สทิธิในการรับเงนิปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน  เน่ืองจากต้องขออนุมัติ
จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ี  
ผา่นมา ดังนี ้
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2562 
    ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 251* 220 
    จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 259.80 259.80 

    รวมเงนิปันผลจา่ยต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 1.0 1.0 
    รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ล้านบาท) 259.80 259.80 

    สดัสว่นการจา่ยเงนิปันผล (ร้อยละ) 104 118 
 
 

* ก่อนประมาณก าไร ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั 
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วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 

ก าหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ   
ผู้ถือหุ้นประจ าปีในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการท่ีต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้  ในการประชุมครัง้นีก้รรมการท่ีจะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

 

1) นายสริศ พัฒนะเมลือง  กรรมการ 
      ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2) นายสนัติ พัฒนะเมลือง  กรรมการ 

3) นายฮาจเิมะ คาโตะ   กรรมการ   
  

จากการท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ นใช้สิทธิในการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ถึงคราวต้องออกตามวาระนับตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2562 ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทก าหนดนัน้ ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใด
เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการแต่อย่างใด 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาและมีความเห็นว่ากรรมการ
ทัง้ 3 ท่านนัน้ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ และเข้าใจการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างดี
สามารถให้ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท จงึได้เสนอให้เลือกตัง้กรรมการ 3 ท่าน 
ท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ ง  
(หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับ
ท่ี 13)  ทัง้นีไ้ด้แนบรายละเอียดประวตัิกรรมการทัง้ 3 ท่าน พร้อมคุณสมบัติกรรมการ
อิสระท่ีบริษัทก าหนดในครัง้นีม้าด้วย (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 
4 และ 5)  
 

ทัง้นี ้คุณสมบตัิกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนดไว้นัน้ มีความเข้มงวดกว่าข้อก าหนด 
ขัน้ต ่ าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และ            
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของ
บริษัทต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 
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ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้ เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ ก า ห น ด ค่ า ต อ บ แท น     
 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือให้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 จึงจ าเป็นต้องให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อย่างละเอียด
เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากกิจการท่ีมี
รายได้ในระดับเดียวกัน  รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของ
รายได้และก าไร สนิทรัพย์ และการจา่ยเงนิปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจ านวน
กรรมการของบริษัทในปัจจบุนั  รายละเอียดดังต่อไปนี  ้

 

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ปี 2562 ปี 2563 
1. ค่าตอบแทน   

1. 1 ค่าเบีย้ประชมุ (ต่อครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ) 
 ประธานกรรมการบริษัท      
 กรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย 

 
35,000 บาท 
25,000 บาท 

 
35,000 บาท 
25,000 บาท 

คณะกรรมการชดุย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 6 

  1.2 บ ำเหน็จกรรมกำรของบริษัท จ่ำยในอัตรำ 
1.50% ของเงนิปันผลท่ีจำ่ย 

1.50% / 
ปี 2561 

1.50% / 
ปี 2562 

2. สทิธิประโยชน์อ่ืนๆ  ค่ำตอบแทนกรณี
กรรมกำรลำออก
หรือพ้นจำก
ต ำแหน่ง 

ค่ำตอบแทนกรณี
กรรมกำรลำออก
หรือพ้นจำก
ต ำแหน่ง 

ค่ำตอบแทนกรณีกรรมกำรลำออกหรือพ้นจำกต ำแหน่ง  

 ค ำจ ำกดัควำม กรรมกำร หมำยถงึ กรรมกำร และกรรมกำรชดุย่อย 
 กรรมกำรต้องด ำรงต ำแหน่งมำไม่น้อยกว่ำ 10 ปีปฏิทินติดต่อกนั 
 จ่ำยเม่ือกรรมกำรได้ลำออก หรือพ้นจำกต ำแหน่ง โดยก ำหนดจ่ำยภำยใน 30 วัน นับจำก

วนัท่ีกำรลำออกหรือพ้นจำกต ำแหน่งมีผลบังคบั 
 ค่ำตอบแทน คือ (เงินได้ทัง้ปี / 12) x จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี) 
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ความเหน็คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2563 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563  
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดมาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี   และตามแนวทางของ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน (ทจ.75/2561) ก ำหนดให้มีกำรหมุนเวียนผู้สอบบัญชี 
ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรำยใดปฏบิตัิหน้ำท่ีสอบทำนหรือตรวจสอบและแสดงควำมเห็น
ต่องบกำรเงนิของบริษัทมำแล้วเจด็รอบปีบญัชีไม่วำ่จะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรำยนัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ เม่ือพ้นระยะเวลำอย่ำงน้อย
ห้ำรอบปีบญัชีติดต่อกัน เว้นแต่บริษัทแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีเพ่ือสอบทำนหรือตรวจสอบ
และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ในช่วงระยะเวลำและเป็นไปตำมแนวทำงท่ี
ส ำนักงำนก ำหนดเก่ียวกับกำรหมนุเวียนผู้สอบบญัชีในตลำดทุนและกำรผ่อนผันกำร
หมนุเวียนผู้สอบบัญชีในตลำดทุน  ในช่วงเริ่มแรกของกำรใช้บังคับ ปี 2562-2566 
บริษัทจดทะเบียนได้รับกำรผอ่นผนัเกณฑ์กำรหมนุเวียนผู้สอบบัญชี โดยสำมำรถลด
ระยะเวลำ cooling-off ลงได้ แต่ไม่น้อยกวำ่ 3 รอบปีบญัชีติดต่อกัน 

 
      ความเหน็คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ                                                

เห็นควรเสนอให้ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตั ้งผู้ สอบบัญชี และก าหนด
ค่าตอบแทนสอบบญัชี ประจ าปี 2563 ดังนี ้

   1. ช่ือและส านักงานสอบบญัชี 
- นายกฤษดา  เลศิวนา  ผู้สอบบญัชีเลขทะเบียน 4958 และ/หรือ 
- นางสาววสิสตุา  จริยธนากร  ผู้สอบบญัชีเลขทะเบียน 3853 และ/หรือ 
- นางพูนนารถ  เผา่เจริญ   ผู้สอบบญัชีเลขทะเบียน 5238 
(รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดับท่ี 12) 

 จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2563 
2. ค่าสอบบญัชีประจ าปี (บาท)  ปี 2562  ปี 2563 

- ค่าตรวจสอบงบประจ าปี 700,000   700,000  
- ค่าสอบทานงบไตรมาส 480,000   480,000 

    รวม        1,180,000       1,180,000  
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3. จ านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  
นับจนถึงงวดบญัชีปี 2563 นายกฤษดา เลศิวนา และนางสาววสิสตุา จริยธนากร 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นปีท่ีเจด็  นางพูนนารถ เผา่เจริญ  เป็นผู้สอบบญัชี
และเป็นผู้แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงนิของบริษัทเป็นปีท่ีหก 

 4.  ค่าบริการอ่ืนๆ  
  ในปี 2563 บริษัทใช้บริการวชิาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจ านวนเงิน 340,000 

บาท  
 5.  ความสมัพันธ์กับบริษัท  

ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทไม่มีความสมัพันธ์หรือสว่นได้
เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบคุคลดังกลา่วในลกัษณะ
ท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏบิตัิหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด  

 
วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

  จงึขอเรียนเชญิท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดังกลา่วข้างต้น โดยผู้ ถือหุ้ นจะต้องย่ืนเอกสาร
หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุตามท่ีระบไุว้ในเอกสารท่ีแนบท้ายนี ้ซึ่งบริษั ท
เปิดลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุตัง้แต่เวลา 8.00 น. ของวนัอังคารท่ี 21 มกราคม 2563 

ผู้ถือหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระ (ตามรายช่ือท่ีได้ระบุค าชีแ้จงวิธีการมอบ
อ านาจไว้ในรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 9 และ 10) เป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอก
ข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึง่บริษัทขอแนะน าให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบท่ี
ละเอียดและชดัเจน (สิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดับท่ี 8)  

 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้โดยดาวน์โหลดจากเวบ็เพจของบริษัท และสง่มายังบริษัทลว่งหน้าหรือมอบ
ให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านน ามาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุ 
 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
  

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(สริศ พัฒนะเมลือง) 

กรรมการ 
โดยค าสัง่ประธานกรรมการบริษัท 
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หมายเหตุ 1. ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บเพจของบริษัทได้ที่ 
www.thaisteelcable.com  ตัง้แต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 

 2.  เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ และให้ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งค าถามเก่ียวกับบริษัท         
มาเป็นการลว่งหน้า ภายในวันที่ 7 มกราคม 2563 ผา่นทางจดหมายอีเลคโทรนิคส์ได้ที่ ir@thaisteelcable.com หรือส่ง
มายงัที่อยูข่องบริษัท เลขที่ 700/737 หมู ่1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบรีุ 20160 

 

ฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนักลงทนุสมัพันธ์  
โทรศัพท์  (038) 447 200  - 10 ต่อ 401, 122 
Email: ir@thaisteelcable.com  
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คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายท่ีจะให้ผู้ถือหุ้นมีสว่นในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกับการด าเนินกิจการจึงเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นสง่ค าถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชมุผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัท ลว่งหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยสามารถ
สง่ค าถามมายังบริษัท ได้ดังนี ้
 
 1.  ผู้ถือหุ้นเสนอค าถามพร้อมกับให้ข้อมลูของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี  ้

 ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-Mail (ถ้ามี) ท่ีติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น 

 ค าถามในวาระท่ีประสงค์จะสอบถามและข้อมลูประกอบ (ถ้ามี) 
 

 2.  ชอ่งทางท่ีบริษัทเปิดรับค าถาม สง่ถึงเลขานุการบริษัท ตามชอ่งทางดังนี ้

 ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ากัด (มหาชน) 
ท่ีอยู่ เลขท่ี 700/737 หมู่ 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160 

 อีเมล์ถึงเลขานุการบริษัท ท่ี ir@thaisteelcable.com 
 

 3.  ชว่งเวลาท่ีเปิดรับค าถาม 
  ผู้ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวัน

ประชมุผู้ถือหุ้น (ตัง้แต่บดันีจ้นถึงวนัท่ี 7 มกราคม 2563) 
 
 4.  เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมค าถาม และสง่ให้คณะกรรมการพิจารณาตามล าดับ 
 
 5.  การตอบค าถามกรณีท่ีผู้ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนการประชมุผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาตอบค าถามท่ีได้รับ

จากผู้ถือหุ้นโดยตอบในวนัท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 
 

การส่งค าถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

mailto:thaisteel@thaisteelcable.com
http://www.thaisteelcable.com/
mailto:ir@thaisteelcable.com

