บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
1. วัตถุประสงค์
บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนร่ วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทมัน่ ใจได้ ว่าสิทธิ
ของตนได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ล่วงหน้ า
2. คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้น
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 3 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
บริ ษัท และเสนอมายังบริ ษัท
3. ระยะเวลาในการเสนอ
ตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2561
4. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ
4.1 เรื่ องที่ไม่บรรจุให้ เป็ นระเบียบวาระการประชุม
1) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานข้ าราชการหรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจริ ยธรรมการดาเนินธุรกิจ
2) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทอย่างชัดเจน
3) เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ถือ
หุ้นโดยรวม
4) เรื่ องที่บริ ษัทได้ ดาเนินการแล้ ว
5) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษัทจะดาเนินการได้
6) เรื่ องที่เสนอมาไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น หรื อเสนอไม่ทนั ระยะเวลาที่กาหนด
7) เอกสาร หลักฐานเพื่อประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้น มีข้อความไม่ตรงกับความเป็ นจริ งหรื อคลุมเครื อ
4.2 เงื่อนไขและขันตอนการพิ
้
จารณา
1) ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทาหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยใช้ แบบฟอร์ มเสนอระเบียบวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นประจาปี ส่งถึงเลขานุการบริ ษัท ตามช่องทางดังนี ้
 ทางโทรสาร หมายเลข 038 185 025
 ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตาบลพานทอง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
 อีเมล์ถึงเลขานุการบริ ษัท ที่ ir@thaisteelcable.com
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โดยผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และเอกสารเพิ่มเติมที่เป็ นประโยชน์
ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัท (ถ้ ามี) ตามระยะเวลาการนาเสนอข้ างต้ น เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีเวลาเพียงพอ
ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกัน เพื่อให้ มีคณ
ุ สมบัติของผู้ถือหุ้นครบถ้ วน เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวบรวมหลักฐานการถือหุ้นพร้ อมเอกสารประกอบ
เพิ่มเติม (ถ้ ามี) มายังบริ ษัทตามระยะเวลาการนาเสนอข้ างต้ น
3) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้ วน เสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งเรื่ อง ผู้ถือหุ้นต้ องกรอก
รายละเอียดทุกเรื่ องในแบบฟอร์ มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานให้ ครบถ้ วน
และเสนอต่อคณะกรรมการพร้ อมหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ตามระยะเวลาการนาเสนอข้ างต้ น
4) เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้รวบรวมให้ ฝ่ายบริ หาร พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
5) หากผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง เลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 โดยหากผู้ถือหุ้น
ไม่ดาเนินการแก้ ไข และส่งต้ นฉบับคืนให้ ถึงบริ ษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 (หากตรงกับวันหยุด
ให้ เลือ่ นเป็ นวันทาการก่อนวันหยุดนัน)
้ เลขานุการบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการปิ ดเรื่ อง
6) หากเรื่ องที่เสนอมาไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เลขานุการบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการปิ ดเรื่ องภายใน
วันที่ 20 มกราคม 2562
7) เรื่ องที่ไม่เข้ าหลักเกณฑ์ข้อ 4.1 เลขานุการบริ ษัทจะเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์
8) คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอมา
9) เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะได้ รับบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทัง้
ข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท สาหรับเรื่ องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หรื อในวันทาการถัดไป พร้ อมทังชี
้ แ้ จงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เว็บไซต์ของบริ ษัท www.thaisteelcable.com และแจ้ งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครัง้ ในวันประชุม
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แบบฟอร์ มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
1. (1) ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................................................เป็ นผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) หรื อ ทีเอสซี โดยถือหุ้นสามัญจานวน............................................... .....................................หุ้น
อยูบ่ ้ านเลขที่................................................ถนน..............................................ตาบล/แขวง..............................................................
อาเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....................................................................
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน....................................................E-mail (ถ้ ามี).................................................................................
(2) ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว....................................... ...................................................................................................เป็ นผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) หรื อ ทีเอสซี โดยถือหุ้นสามัญจานวน.....................................................................................หุ้น
อยูบ่ ้ านเลขที่................................................ถนน..............................................ตาบล/แขวง...............................................................
อาเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....................................................................
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน....................................................E-mail (ถ้ ามี).................................................................................
(3) ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว....................................... ...................................................................................................เป็ นผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) หรื อ ทีเอสซี โดยถือหุ้นสามัญจานวน.....................................................................................หุ้น
อยูบ่ ้ านเลขที่................................................ถนน..............................................ตาบล/แขวง...............................................................
อาเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....................................................................
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน....................................................E-mail (ถ้ ามี).................................................................................
2. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
เรื่ อง 1. ............................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................................................
3. โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา คือ
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
และมีข้อมูลประกอบที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจาณา เช่น ข้ อเท็จจริ งหรื อเหตุผล เป็ นต้ น
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
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ซึง่ มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จานวน....................... แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในเอกสารนี ้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ น
หลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสาคัญ ดังนี ้
.............................................................ผู้ถือหุ้น
(.............................................................)
วันที่........................................................

.............................................................ผู้ถือหุ้น
(.............................................................)
วันที่........................................................

.............................................................ผู้ถือหุ้น
(.............................................................)
วันที่........................................................
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีผ้ ถู ือหุ้น
เป็ นนิติบคุ คล จะต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ ลงชื่อในแบบฟอร์ มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ฉบับนี ้ พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์ มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ผ่านอีเมล์ของเลขานุการบริ ษัท ทางโทรสาร หมายเลข
038 185 025 หรื อ อี เ มล์ ถึ ง เลขานุก ารบริ ษั ท ที่ ir@thaisteelcable.com หรื อ ไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นถึ ง เลขานุก ารบริ ษั ท
บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) ที่อยู่ เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตาบลพานทอง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
3. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบฟอร์ มและลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย และรวบรวม
เป็ นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 (2)
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทารายละเอียดทุกวาระ และดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 (3)
5. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ ชื่อสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลักฐานการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
6. บริ ษัทจะไม่พิจารณาวาระของผู้ถือหุ้น หากข้ อมูลไม่ถกู ต้ อง ไม่ครบถ้ วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคณ
ุ สมบัติที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนด
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หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ ารั บการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
สาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายที่จะให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นในการดูแลกิจการ และให้ ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนิน งานของบริ ษัทมากขึ ้น จึง
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอบุคคลเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้น
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 3 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
บริ ษัท และเสนอมายังบริ ษัท
3. ระยะเวลาในการเสนอ
ตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2561
4. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ
4.1 คุณสมบัติของกรรมการ
1) มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
2) มีคณ
ุ สมบัติหลากหลายในด้ าน อายุ เพศ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางานที่ผา่ นมาอย่าง
ยาวนาน
3) เป็ นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้ กบั บริ ษัทได้ อย่างเต็มที่และเพียงพอ
4) เป็ นผู้ที่ประกอบไปด้ วย คุณธรรมและจริ ยธรรมในการดาเนินงาน
4.2 ขันตอนในการพิ
้
จารณา
1) ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ต้ องจัดทาแบบฟอร์ มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ตามช่องทางดังนี ้
 ทางโทรสาร หมายเลข 038 185 025
 ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตาบลพานทอง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
 อีเมล์ถึงเลขานุการบริ ษัท ที่ ir@thaisteelcable.com
ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับพร้ อมลงชื่อเป็ นหลักฐาน และเอกสารต่างๆ ให้ ถึงบริ ษัท ตามระยะเวลาในการนาเสนอข้ างต้ น
2) หลักฐานการถือหุ้นได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3) หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
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4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ วุฒิการศึกษา และประวัติการทางาน ของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ และ
เอกสารอื่นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัท
5) ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อให้ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกข้ อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุก
รายเป็ นชุดเดียวกัน ส่งต้ นฉบับมาที่บริ ษัท ตามระยะเวลาในการนาเสนอข้ างต้ น
6) เลขานุการบริ ษัท จะเป็ นผู้รวบรวมเสนอคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน พิจารณาก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
บริ ษัท
7) หากผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง เลขานุการบริ ษัท จะแจ้ งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 โดยหากผู้ถือหุ้น
ไม่ดาเนินการแก้ ไข และส่งต้ นฉบับคืนให้ ถึงบริ ษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 (หากตรงกับวันหยุด
ให้ เลือ่ นเป็ นวันทาการก่อนวันหยุดนัน้ ) เลขานุการบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิ ดเรื่ อง
8) หากบุคคลที่รับการเสนอชื่อมีคณ
ุ สมบัติไม่ตรงตามข้ อ 4.1 เลขานุการบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิ ดเรื่ อง
ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562
9) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัท เว้ นแต่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน หรื อคณะกรรมการบริ ษัท จะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น
10) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมข้ อคิดเห็น
ของคณะกรรมการบริ ษัท สาหรั บบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หรื อในวันทาการถัดไปของการ
ประชุม พร้ อมทังชี
้ เ้ หตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริ ษัท ที่ www.thaisteelcable.com
และแจ้ งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครัง้ ในวันประชุมด้ วย
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แบบฟอร์ มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
1. (1) ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................................................เป็ นผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) หรื อ ทีเอสซี โดยถือหุ้นสามัญจานวน...................................................................................หุ้น
อยูบ่ ้ านเลขที่................................................ถนน..............................................ตาบล/แขวง.............................................................
อาเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ...................................................................
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน....................................................E-mail (ถ้ ามี)...............................................................................
(2) ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................................................เป็ นผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) หรื อ ทีเอสซี โดยถือหุ้นสามัญจานวน.............................. .....................................................หุ้น
อยูบ่ ้ านเลขที่................................................ถนน..............................................ตาบล/แขวง..............................................................
อาเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ....................................................................
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน....................................................E-mail (ถ้ ามี)................................................................................
(3) ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว...........................................................................................................................................เป็ นผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) หรื อ ทีเอสซี โดยถือหุ้นสามัญจานวน.....................................................................................หุ้น
อยูบ่ ้ านเลขที่................................................ถนน..............................................ตาบล/แขวง...............................................................
อาเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....................................................................
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน....................................................E-mail (ถ้ ามี).................................................................................
2. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ
(1) นาย/นาง/นางสาว…………………………………….............................................................…………อายุ.................................ปี
อยู่บ้า นเลขที่............................................ถนน......................................................ตาบล/แขวง..........................................................
อาเภอ/เขต .......................................... จังหวัด................................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ............................................
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน.......................................................E-mail (ถ้ ามี) ...........................................................................
อาชีพ / สถานที่ทางานปั จจุบนั .........................................................................................................................................................
วุฒิการศึกษา
ปี
สถาบันการศึกษา
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ประวัติการทางาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง

สถานภาพการสมรส
ชื่อ / ชื่อสกุลคูส่ มรส :
จานวนบุตร :
1. ชื่อ/ชื่อสกุล
2. ชื่อ/ชื่อสกุล

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

ท่าน
วัน/เดือน/ปี เกิด
วัน/เดือน/ปี เกิด

(2) นาย/นาง/นางสาว…………………………………….............................................................…………อายุ.................................ปี
อยู่บ้า นเลขที่............................................ถนน......................................................ตาบล/แขวง..........................................................
อาเภอ/เขต .......................................... จังหวัด................................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ............................................
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน.......................................................E-mail (ถ้ ามี) ...........................................................................
อาชีพ / สถานที่ทางานปั จจุบนั .........................................................................................................................................................
วุฒิการศึกษา
ปี
สถาบันการศึกษา

ประวัติการทางาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

สถานภาพการสมรส
ชื่อ / ชื่อสกุลคูส่ มรส :
จานวนบุตร :
ท่าน
1. ชื่อ/ชื่อสกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
2. ชื่อ/ชื่อสกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
(3) นาย/นาง/นางสาว…………………………………….............................................................…………อายุ.................................ปี
อยู่บ้า นเลขที่............................................ถนน......................................................ตาบล/แขวง..........................................................
อาเภอ/เขต .......................................... จังหวัด................................................ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ............................................
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน....................................................... E-mail (ถ้ ามี) ...........................................................................
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บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
อาชีพ / สถานที่ทางานปั จจุบนั .........................................................................................................................................................
วุฒิการศึกษา
ปี
สถาบันการศึกษา

ประวัติการทางาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง

สถานภาพการสมรส
ชื่อ / ชื่อสกุลคูส่ มรส :
จานวนบุตร :
1. ชื่อ/ชื่อสกุล
2. ชื่อ/ชื่อสกุล

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

ท่าน
วัน/เดือน/ปี เกิด
วัน/เดือน/ปี เกิด

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทเป็ นกรรมการของบริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)
พร้ อมกันนี ้ได้ แนบหนังสือให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษา
และประวัติการทางาน อีกทังเอกสารประกอบเพิ
้
่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ ทกุ หน้ า
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในเอกสารนี ้หลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ ความยินยอม และเอกสารประกอบอื่นทัง้ หมดถูกต้ องทุก
ประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสาคัญ ดังนี ้

.............................................................ผู้ถือหุ้น
(.............................................................)
วันที่........................................................

.............................................................ผู้ถือหุ้น
(.............................................................)
วันที่........................................................
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บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
.............................................................ผู้ถือหุ้น
(.............................................................)
วันที่........................................................

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ในกรณีผ้ ถู ือ
หุ้นเป็ นนิติบุคคล จะต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ ลงชื่อในแบบฟอร์ มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ฉบับนี ้พร้ อมทังรั
้ บรอง
สาเนาถูกต้ อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ บริ ษัท ตามช่องทางดังนี ้
 ทางโทรสาร หมายเลข 038 185 025
 ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตาบลพานทอง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
 อีเมล์ถึงเลขานุการบริ ษัท ที่ ir@thaisteelcable.com
ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับพร้ อมลงชื่อเป็ นหลักฐาน และเอกสารต่างๆ ให้ ถึงบริ ษัท ตามระยะเวลาในการนาเสนอข้ างต้ น
3. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบฟอร์ มและลงชื่อไว้
เป็ นหลักฐาน
4. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ ชื่อสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลักฐานการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
5. บริ ษัทจะไม่พิจารณาวาระของผู้ถือหุ้น หากข้ อมูลไม่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคณ
ุ สมบัติที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนด
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