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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

ข้อปฏบิัตแิละเอกสารส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 
             

 
การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

1. แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 9 โดยขอให้ท่าน
ระบขุ้อมลูให้ครบถ้วน โดยข้อมลูอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศพัท์มือถือของท่านจะใช้เป็นข้อมลูในการจดัสง่วิธีการ
เข้าร่วมประชมุ  
 

2. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องส่งมอบก่อนเข้าร่วมประชุม 
  ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
-   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว 
    ตา่งประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 
  -  หนังสือมอบฉันทะ (ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือผู้มอบ

ฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว 
     ตา่งประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 
 ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล 

1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบุิคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ีรับรองส าเนาถกูต้อง 
- ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ไมเ่กิน 6 เดือน และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ

ลงนามแทนนิติบคุคล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

- หนังสือมอบฉันทะ (ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือผู้มอบ
ฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

-  ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน หรือส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกโดยหน่วย
ราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ  ลงนามแทนนิติบุคคล 
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
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    กรณีที่ ผู้ถือหุ้นปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
- หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือผู้

มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
-  หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้

มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) หรือผู้ รับมอบอ านาจ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติ
บคุคล (ถ้ามี) 

-  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
- หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว 

ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
 
    ทัง้นี ้ส าหรับเอกสารใดท่ีมิได้จดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ขอให้ผู้ ถือหุ้นจดัท าค าแปลภาษา

องักฤษแนบอีกหนึง่ชดุ และให้ผู้แทนนิติบคุคลรับรองความถกูต้องของค าแปลด้วย 
 
3.  การมอบฉันทะ 

 ผู้ ถือหุ้ นสามารถระบุช่ือให้เข้าประชุมแทนได้ 3 ราย เพ่ือความคล่องตัวกรณีผู้ รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจ ไม่
สามารถเข้าประชมุได้ ผู้ รับมอบฉนัทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชมุได้ ทัง้นีผู้้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงราย
เดียวไมส่ามารถจะเข้าร่วมประชมุแทนพร้อมกนัทัง้ 3 ราย หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง 
เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 
 
1.   นายปริญญา          ไววฒันา  กรรมการอิสระ      

    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
   กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
  
2.   นายฉตัรชยั เอียสกลุ กรรมการอิสระ      

   กรรมการตรวจสอบ 
   กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
   กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน     

   ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ทัง้หมด ไมส่ามารถมอบฉนัทะเพียงบางสว่นได้ 

 

 



 

- 44 - 
 

  ขอให้ท่านสง่แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์และหลกัฐานแสดงตวัตน ดงักล่าวข้างต้นให้
บริษัท ภายในวันที่ 18 มกราคม 2565 ผ่านช่องทาง ดงันี ้
 

 • ช่องทาง E-mail: ir@tscpcl.com หรือ 
 • ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

     บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 700/737 หมู่ท่ี 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง  
     จงัหวดัชลบรีุ 20160 
 

  เม่ือได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพ่ือยืนยนัสิทธิเข้าร่วมประชุม และบริษัทจะจดัส่ง
ช่ือผู้ ใช้  (Username) และรหัสผู้ ใช้  (Password) พร้อมคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปยัง  
E-mail ท่ีท่านผู้ ถือหุ้นให้ไว้กบับริษัท ทัง้นี ้ขอความกรุณาให้ท่านผู้ ถือหุ้นงดให้ช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผู้ ใช้ (Password) 
ของท่านแก่ผู้ อื่น กรณีท่ีช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหัสผู้ ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายใน 
วนัท่ี  24 มกราคม 2565 กรุณาติดตอ่บริษัทโดยทนัที 
  ขอให้ท่านโปรดศกึษาคูม่ือวิธีการใช้งานโดยละเอียด ทัง้นีร้ะบบจะเปิดให้ท่านเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ตัง้แต่ เวลา 9.00 
น. และเร่ิมการประชมุในเวลา 10.00 น.  


