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       วนัท่ี 21 ธนัวำคม 2561 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
 

เรียน ท่ำนผู้ ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
 

สิ่งท่ีสง่มำด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
2. ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
3. รำยงำนประจ ำปี 2561 ในรูปแบบซีดี  
4. รำยละเอียดกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
5. นิยำมคณุสมบตัิกรรมกำรอิสระท่ีบริษัทก ำหนด 
6. ขอบเขตหน้ำท่ีคณะกรรมกำรชดุย่อย 
7. ข้อบงัคบัของบริษัท เฉพำะท่ีเก่ียวกบักำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ขอแนะน ำให้ใช้แบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีละเอียดและชดัเจน) 
9. รำยละเอียดของกรรมกำรอิสระให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
10. ค ำชีแ้จงวิธีกำรลงทะเบียน กำรแสดงเอกสำรเข้ำร่วมประชมุ และกำรมอบฉนัทะ 
11. แผนท่ีแสดงสถำนท่ีประชมุ 
12. ข้อมลูผู้สอบบญัชี 
13. หลกัเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำร 

 เน่ืองด้วยคณะกรรมกำรของ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) มีมติให้เรียกประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
ในวนัองัคำรท่ี 22 มกรำคม 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บำงนำ เลขท่ี 333 ถนน  
ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร  เพ่ือพิจำรณำเร่ืองตำ่งๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 23 มกรำคม 2561 บริษัท

ได้ส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว ให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพำณิชย์ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทแล้ว 
(รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2)  

 
 ความเหน็คณะกรรมการ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เมื่อวนัท่ี 23 

มกรำคม 2561 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้  
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุฉบบัดงักลำ่ว 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญั ซึ่งเกิดขึน้ใน

รอบปี 2561 ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2561 ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 3) 

 
    ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2561 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดัมำตรำ 112 และข้อบังคบัของบริษัทข้อ 41 
ก ำหนดให้บริษัทต้องจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจ ำปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัท ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีแล้ว 
และเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินปรำกฏในรำยงำน
ประจ ำปี (รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 3) ซึง่สรุปสำระส ำคญั ดงันี ้

รายการ จ านวน 
        สินทรัพย์รวม   2,487   ล้ำนบำท 
        หนีส้ินรวม    803 ล้ำนบำท 
        รำยได้รวม                3,140  ล้ำนบำท 
        คำ่ใช้จ่ำยรวม 2,867 ล้ำนบำท 
        ก ำไรสทุธิ 246* ล้ำนบำท 
        ก ำไรตอ่หุ้น 0.97  บำท/หุ้น 

   *หลงัประมำณก ำไร ตำมหลกัคณิตศำสตร์ ประกนัภยั 
  ความเหน็คณะกรรมการ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัท ส ำหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 ท่ีได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำกผู้สอบ
บญัชีของบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั และได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว 

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแตล่ะปีตำมผลกำรด ำเนินงำนในอตัรำ
ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 25 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี โดยผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 บริษัทมี
ก ำไรสุทธิ 250,853,100 บำท ในกำรนีบ้ริษัทต้องจัดสรรเงินก ำไรสุทธิประจ ำปี 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี จนกว่ำทุนส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่น้อย
กวำ่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
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  ความเหน็คณะกรรมการ พิจำรณำแล้วเห็นวำ่บริษัทได้มีกำรจดัสรรเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำยครบถ้วนจ ำนวน 
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพ่ิมเติมอีก  และเมื่อพิจำรณำ
แผนกำรลงทนุ  ควำมจ ำเป็น  ควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต ผลกำรด ำเนินงำนและ
ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทโดยรวม มีก ำไรสทุธิประจ ำปี 2561 จ ำนวน 250,853,100  
บำท จึงเสนอจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นใน
อตัรำหุ้นละ 1.00 บำท (หนึ่งบำท) 259,800,000 บำท (สองร้อยห้ำสิบเก้ำล้ำนแปด
แสนบำทถ้วน)  หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 103.57 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 
โดยได้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลไปแล้วในปี 2561 หุ้นละ 0.40 บำท คงเหลือจ่ำยเงิน
ปันผลงวดสดุท้ำยอีกหุ้นละ 0.60 บำท (หกสิบสตำงค์) เป็นเงินท่ีจ่ำยในงวดสุดท้ำย
เป็นเงิน 155,880,000 บำท โดยอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นไปตำมนโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผลของบริษัท ซึ่งเป็นเงินปันผลท่ีบริษัทจ่ำยจำกจำกก ำไรสุทธิ และก ำไร
สะสมของกิจกำรท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล คือ ก ำไรสุทธิจำกกิจกำรท่ีได้รับ
กำรสง่เสริมกำรลงทนุ ผู้ รับเงินปันผลจงึไมต้่องเสียภำษีเงินได้ 

 

ในกำรนีค้ณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้ น เพ่ือสิทธิเข้ำร่วมประชุม 
ในวันท่ี 6 ธันวำคม 2561 และก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้ น เพ่ือสิทธิรับเงินปันผล 
ในวนัท่ี 29 มกรำคม 2562 มีก ำหนดจ่ำยเงินปันผลภำยในวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2562 
 

ทัง้นี ้สิทธิในกำรรับเงินปันผลดงักล่ำวยังมีควำมไม่แน่นอน  เน่ืองจำกต้องขออนุมตัิ
จำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลในปีท่ี  
ผ่ำนมำ ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2561 
    ก ำไรสทุธิ (ล้ำนบำท) 176 251* 
    จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 259.80 259.80 
    รวมเงินปันผลจ่ำยตอ่หุ้น (บำท : หุ้น) 0.80 1.0 
    รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ (ล้ำนบำท) 207.84 259.80 
    สดัสว่นกำรจ่ำยเงินปันผล (ร้อยละ) 118 104 

                      *ก่อนประมำณก ำไร ตำมหลกัคณิตศำสตร์ ประกนัภยั 

 
วาระที่ 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัดมำตรำ 71 และข้อบังคบัของบริษัทข้อ 18 
ก ำหนดให้กรรมกำรของบริษัทต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมญั   
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ผู้ ถือหุ้นประจ ำปีในอตัรำหนึ่งในสำมของกรรมกำรทัง้หมด โดยกรรมกำรท่ีต้องออก
จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้  ในกำรประชุมครัง้นีก้รรมกำรท่ีจะ
ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง จ ำนวน 4 ท่ำนประกอบด้วย 
1) นำยทวีฉตัร จฬุำงกรู  กรรมกำร 
2) นำยวฒิุภมูิ จฬุำงกรู  กรรมกำร 
3) นำยอภินนัท์ ณ ระนอง กรรมกำรอิสระ 
     กรรมกำรตรวจสอบ 
     กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
     ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

4) นำยวีรวฒัน์ ขอไพบลูย์  กรรมกำรอิสระ 
     กรรมกำรตรวจสอบ 
     กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
     กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 
จำกกำรท่ีบริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในกำรเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมำะสมเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำคดัเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ี
ถึงครำวต้องออกตำมวำระนบัตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหำคม 2561 ถึงวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 
2561 ตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทก ำหนดนัน้ ปรำกฎว่ำไม่มีผู้ ถือหุ้ นรำยใด
เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือกให้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรแตอ่ย่ำงใด 
 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียงดแสดง
ควำมคิดเห็น ได้พิจำรณำคุณสมบัติ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถอันจะเป็น
ประโยชน์แก่กำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยกรรมกำรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องไม่ได้ร่วม
พิจำรณำ จงึได้เสนอให้เลือกตัง้กรรมกำร 4 ท่ำน ท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระกลบัเข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกวำระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำร 
รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 13)  เน่ืองจำกเป็นผู้ ท่ีมีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์สูง เข้ำใจกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี   ทัง้นีไ้ด้แนบ
รำยละเอียดประวัติกรรมกำรทัง้ 4 ท่ำน พร้อมคุณสมบัติกรรมกำรอิสระท่ีบริษัท
ก ำหนดในครัง้นีม้ำด้วย (รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 4 และ 5)  
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ทัง้นี ้คุณสมบัติกรรมกำรอิสระท่ีบริษัทก ำหนดไว้นัน้ มีควำมเข้มงวดกว่ำข้อก ำหนด 
ขัน้ต ่ำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ            
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเร่ืองกำรถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมกำรอิสระของ
บริษัทต้องถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้ มีส่วนได้เสีย พิจำรณำแล้วเห็นชอบกับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน     

 

ทำงคณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ รำยช่ือบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือให้เป็นกรรมกำร
และกรรมกำรอิสระ ทัง้ 4 ท่ำนนัน้ สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และคณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ กรรมกำรและกรรมกำร
อิสระท่ีมีกำรด ำรงต ำแหน่งเกินกว่ำ 9 ปี ต่อเน่ืองกัน เป็นผู้ ท่ีมีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์สงู เข้ำใจกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี   เห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรที่ครบก ำหนดต้องออกตำมวำระจ ำนวน 4 ท่ำน ดงั
รำยช่ือข้ำงต้น กลบัเข้ำรับต ำแหน่งตอ่ไปอีกวำระหนึง่ 

 
วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 จึงจ ำเป็นต้องให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อย อย่ำงละเอียด
เหมำะสมกบัภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร โดยอ้ำงอิงจำกกิจกำรท่ีมี
รำยได้ในระดบัเดียวกัน  รวมถึงพิจำรณำจำกสภำวกำรณ์เศรษฐกิจ กำรเติบโตของ
รำยได้และก ำไร สินทรัพย์ และกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจ ำนวน
กรรมกำรของบริษัทในปัจจบุนั  รำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ปี 2561 ปี 2562 

1. ค่าตอบแทนประจ าปี โดยมีวงเงินไมเ่กิน 6 ล้ำนบำท 6 ล้ำนบำท 
1. 1 คำ่เบีย้ประชมุ (ตอ่ครัง้ท่ีเข้ำร่วมประชมุ) 

 ประธำนกรรมกำรบริษัท      
 กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชดุย่อย 

 
35,000 บำท 
25,000 บำท 

 
35,000 บำท 
25,000 บำท 

คณะกรรมกำรชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน และคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 6 
 

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


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

 

 
 

เลขท่ี 700/737 หมู่ที่ 1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160 โทรศพัท์: (038) 447 200-15 ทะเบยีนเลขท่ี 0107548000145 
700/737, Moo 1, Tambol Panthong,  Amphur Panthong, Chonburi 20160 Tel: (038) 447 200-15 Registered No. 0107548000145 

E-Mail: ir@thaisteelcable.com   Website: http://www.thaisteelcable.com 
 
 

- 6 - 

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ปี 2561 ปี 2562 

  1.2 บ ำเหน็จกรรมกำรของบริษัท จ่ำยในอตัรำ 
1.50% ของเงินปันผลท่ีจ่ำย 

1.50% / 
ปี 2560 

1.50% / 
ปี 2561 

2. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  คำ่ตอบแทน
กรณีกรรมกำร
ลำออกหรือพ้น
จำกต ำแหน่ง* 

คำ่ตอบแทน
กรณีกรรมกำร
ลำออกหรือพ้น
จำกต ำแหน่ง 

คำ่ตอบแทนกรณีกรรมกำรลำออกหรือพ้นจำกต ำแหน่ง 

 ค ำจ ำกดัควำม กรรมกำร หมำยถงึ กรรมกำร และกรรมกำรชดุย่อย 
 กรรมกำรต้องด ำรงต ำแหน่งมำไม่น้อยกวำ่ 10 ปีปฏิทนิตดิตอ่กนั 
 จ่ำยเม่ือกรรมกำรได้ลำออก หรือพ้นจำกต ำแหน่ง โดยก ำหนดจ่ำยภำยใน 30 วนั นบัจำก

วนัท่ีกำรลำออกหรือพ้นจำกต ำแหน่งมีผลบงัคบั 
 คำ่ตอบแทน คือ (เงินได้ทัง้ปี / 12) x จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่ง (สงูสดุไม่เกิน 20 ปี) 

  *ได้รับกำรอนมุตัจิำกกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 เป็นปีแรก 
 

ความเหน็คณะกรรมการ พิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำร
และกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2562 ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562  
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัดมำตรำ 120 ก ำหนดให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น

แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษัททุกปี   และตำมแนวทำงของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน (ทจ.44 /2556) ก ำหนดให้มีกำรหมนุเวียนผู้สอบบญัชี 
ในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีรำยเดิมปฏิบัติหน้ำท่ีตรวจสอบหรือสอบทำน และแสดง
ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทมำแล้วห้ำรอบปีบัญชีติดต่อกัน โดย (1) บริษัท
สำมำรถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรำยใหม่ที่สงักดัส ำนกังำนสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชี
รำยเดิมได้ (2) บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรำยท่ีพ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเน่ืองจำก
กำรหมนุเวียนผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลำอย่ำงน้อยสอง
รอบปีบญัชีนบัแตว่นัท่ีผู้สอบบญัชีรำยดงักลำ่วพ้นจำกกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี 

 
      ความเหน็คณะกรรมการ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจำกกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ                                                

เห็นควรเสนอให้ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจำรณำแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก ำหนด
คำ่ตอบแทนสอบบญัชี ประจ ำปี 2562 ดงันี ้
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   1. ช่ือและส ำนกังำนสอบบญัชี 
- นำยกฤษดำ  เลิศวนำ  ผู้สอบบญัชีเลขทะเบียน 4958 และ/หรือ 
- นำงสำววิสสตุำ  จริยธนำกร  ผู้สอบบญัชีเลขทะเบียน 3853 และ/หรือ 
- นำงพนูนำรถ  เผ่ำเจริญ   ผู้สอบบญัชีเลขทะเบียน 5238 
(รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 12) 

 จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ ำปี 2562 
2. คำ่สอบบญัชีประจ ำปี (บำท)  ปี 2561  ปี 2562 

- คำ่ตรวจสอบงบประจ ำปี 700,000   700,000  
- คำ่สอบทำนงบไตรมำส 480,000   480,000 

    รวม        1,180,000       1,180,000  
3. จ ำนวนปีท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

นบัจนถงึงวดบญัชีปี 2562 นำยกฤษดำ เลิศวนำ และนำงสำววิสสตุำ จริยธนำกร 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นปีท่ีหก  นำงพนูนำรถ เผ่ำเจริญ  เป็นผู้สอบบญัชี
และเป็นผู้แสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัทเป็นปีท่ีห้ำ 

 4.  คำ่บริกำรอื่นๆ  
  ในปี 2562 บริษัทใช้บริกำรวิชำชีพในกำรตรวจสอบ BOI เป็นจ ำนวนเงิน 340,000 

บำท  
 5.  ควำมสมัพนัธ์กบับริษัท  

ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทไมม่ีควำมสมัพนัธ์หรือส่วนได้
เสียกับบริษัท ผู้ บริหำร ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำวใน
ลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำท่ีอย่ำงเป็นอิสระแตอ่ย่ำงใด 

 
วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

  จงึขอเรียนเชิญท่ำนผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมตำมวนั เวลำ และสถำนท่ีดงักล่ำวข้ำงต้น โดยผู้ ถือหุ้นจะต้องย่ืนเอกสำร
หรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมประชมุตำมท่ีระบไุว้ในเอกสำรท่ีแนบท้ำยนี ้ซึง่บริษัท
เปิดลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชมุตัง้แตเ่วลำ 8.00 น. ของวนัองัคำรที่ 22 มกรำคม 2562 

ผู้ ถือหุ้นท่ำนใดท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมกำรอิสระ (ตำมรำยช่ือท่ีได้ระบุค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบ
อ ำนำจไว้ในรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 9 และ 10) เป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอก
ข้อควำมและลงลำยมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ ซึง่บริษัทขอแนะน ำให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบท่ี
ละเอียดและชดัเจน (สิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 8)  
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บรษิทั ไทยสตีลเคเบลิ จ ำกดั (มหำชน) 
Thai Steel Cable Public Company Limited 
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและ
ดแูลหุ้นสำมำรถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ได้โดยดำวน์โหลดจำกเวบ็เพจของบริษัท และสง่มำยงับริษัทลว่งหน้ำหรือมอบ
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะของท่ำนน ำมำแสดงตอ่พนกังำนลงทะเบียนก่อนเร่ิมกำรประชมุ 
 

จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ 
  

ขอแสดงควำมนบัถือ 
 

 
(สริศ พฒันะเมลือง) 

กรรมกำร 
โดยค ำสัง่ประธำนกรรมกำรบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหต ุ 1. ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นและเอกสำรประกอบกำรประชุมบนเว็บเพจของบริษัทได้ที่ 
www.thaisteelcable.com  ตัง้แตว่นัท่ี 21 ธนัวำคม 2561 เป็นต้นไป 

 2.  เพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิ และให้ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจำกกำรประชุม ท่ำนสำมำรถส่งค ำถำมเก่ียวกับบริษัท         
มำเป็นกำรลว่งหน้ำ ภำยในวนัที่ 8 มกรำคม 2562 ผ่ำนทำงจดหมำยอีเลคโทรนิคส์ได้ที่ ir@thaisteelcable.com หรือสง่
มำยงัที่อยูข่องบริษัท เลขที่ 700/737 หมู ่1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160 

 

ฝ่ำยก ำกบัหลกัทรัพย์และประสำนงำนตลำดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โทรศพัท์  (038) 447 200  - 15 ตอ่ 626, 412 
Email: ir@thaisteelcable.com  
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คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยท่ีจะให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นในกำรดแูลกิจกำร และให้ควำมเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำรจึงเปิดโอกำส
ให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค ำถำมท่ีเก่ียวข้องกบัวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้นถงึคณะกรรมกำรบริษัท ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยสำมำรถ
สง่ค ำถำมมำยงับริษัท ได้ดงันี ้
 
 1.  ผู้ ถือหุ้นเสนอค ำถำมพร้อมกบัให้ข้อมลูของผู้ ถือหุ้นโดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

 ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ โทรสำร และ E-Mail (ถ้ำมี) ท่ีติดตอ่ได้ของผู้ ถือหุ้น 

 ค ำถำมในวำระท่ีประสงค์จะสอบถำมและข้อมลูประกอบ (ถ้ำมี) 
 

 2.  ช่องทำงท่ีบริษัทเปิดรับค ำถำม สง่ถงึเลขำนกุำรบริษัท ตำมช่องทำงดงันี ้

 ไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึเลขำนกุำรบริษัท บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
ท่ีอยู่ เลขท่ี 700/737 หมู ่1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160 

 อีเมล์ถงึเลขำนกุำรบริษัท ท่ี ir@thaisteelcable.com 
 

 3.  ช่วงเวลำท่ีเปิดรับค ำถำม 
  ผู้ ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมท่ีเก่ียวข้องกับวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 14 วนั ก่อนวัน

ประชมุผู้ ถือหุ้น (ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 8 มกรำคม 2562) 
 
 4.  เลขำนกุำรบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมค ำถำม และสง่ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำตำมล ำดบั 
 
 5.  กำรตอบค ำถำมกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะพิจำรณำตอบค ำถำมท่ีได้รับ

จำกผู้ ถือหุ้นโดยตอบในวนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

การส่งค าถามที่เก่ียวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
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