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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่8 
 

ข้อปฏบิัตแิละเอกสารส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉันทะ
                           

          

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
1. แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9 

ขอใหท้่านระบุขอ้มลูใหค้รบถว้น โดยขอ้มูลอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่านจะใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการจดัสง่วิธีการเขา้รว่มประชมุ 

 
2. เอกสารหรือหลักฐานทีผู้่ถอืหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะต้องส่งมอบก่อนเข้าร่วมประชุม 

  ผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถอืหุน้มาประชุมด้วยตนเอง 

-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. กรณีทีม่ีการมอบฉันทะ 
  -  หนงัสือมอบฉนัทะ (ท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือผู้

มอบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 

 ผู้ถอืหุน้เป็นนิตบุิคคล 
1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบุิคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ีรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพาณิชยไ์มเ่กิน 6 เดือน และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

2. กรณีทีม่ีการมอบฉันทะ 
- หนงัสือมอบฉนัทะ (ท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือผู้

มอบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
-  ส าเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพาณิชยไ์มเ่กิน 6 เดือน หรือส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลท่ีออกโดย

หน่วยราชการท่ีมีอ  านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจ ลงนาม
แทนนิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
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    กรณีทีผู้่ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ 
- หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. (ท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือ

ช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
-  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองส าเนา

ถูกตอ้งโดยผู้มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผูร้ ับมอบอ านาจ พรอ้ม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

-  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ
แทน 

- หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง   

    
 ทัง้นี ้ส  าหรบัเอกสารใดท่ีมิไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ขอใหผู้ถื้อหุน้จดัท าค าแปลภาษาองักฤษ

แนบอีกหนึ่งชดุ และใหผู้แ้ทนนิติบคุคลรบัรองความถกูตอ้งของค าแปลดว้ย 
 
3.  การมอบฉันทะ 

 ผูถื้อหุน้สามารถระบช่ืุอใหเ้ขา้ประชมุแทนได ้3 ราย เพ่ือความคลอ่งตวักรณีผูร้บัมอบฉนัทะรายใดติดภารกิจ ไม่
สามารถเขา้ประชุมได ้ผูร้บัมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเขา้ประชุมได ้ทัง้นีผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิเขา้ประชุมได้
เพียงรายเดียวไมส่ามารถจะเขา้รว่มประชมุแทนพรอ้มกนัทัง้ 3 ราย หรือมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท
ท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 
 
1.   นายอภินนัท ์ ณ ระนอง  กรรมการอิสระ  

         กรรมการตรวจสอบ 
        ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
        กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
2.   นายวีรวฒัน ์  ขอไพบลูย ์  กรรมการอิสระ  

         กรรมการตรวจสอบ 
        กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
     กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
 
  ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ท่ีถืออยู่ทัง้หมด ไมส่ามารถมอบฉนัทะเพียงบางสว่นได  ้
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ขอใหท้่านส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละหลกัฐานแสดงตวัตน ดงักล่าว

ขา้งตน้ใหบ้ริษัท ภายในวนัท่ี 17 มกราคม 2566 ผ่านช่องทาง ดงันี ้
 
• ช่องทาง E-mail: ir@tscpcl.com หรือ 
• ช่องทางไปรษณีย:์ ฝ่ายก ากบัหลกัทรพัยแ์ละประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 700/737 หมู่ท่ี 1 ต  าบลพานทอง อ าเภอพาน
ทอง จงัหวดัชลบรุี 20160 

 
เม่ือไดร้บัเอกสารจากท่านแลว้ บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพ่ือยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ และบริษัทจะ

จดัส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้ (Password) พรอ้มคู่มือการเขา้ใชง้านระบบการประชุม E-AGM ไปยงั E-mail ท่ี
ท่านผูถื้อหุน้ใหไ้วก้บับริษัท ทัง้นี ้ขอความกรุณาใหท้่านผูถื้อหุน้งดใหช่ื้อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของ
ท่านแก่ผู ้อื่น กรณีท่ีช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผู ้ใช ้(Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ไดร้บัภายในวนัท่ี 23 

มกราคม 2566 กรุณาติดตอ่บริษัทโดยทนัที 
 
ขอใหท้่านโปรดศกึษาคูม่ือวิธีการใชง้านโดยละเอียด ทัง้นีร้ะบบจะเปิดใหท้่านเขา้รว่มประชมุลว่งหนา้ ตัง้แต่ เวลา 

9.00 น.และเริ่มการประชมุในเวลา 10.00 น. 


