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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 
1. วัตถุประสงค์ 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคญัของการส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้น  และเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมัน่ใจได้ว่าสิทธิ
ของตนได้รับการปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนั จึงขอเชิญผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ลว่งหน้า  
 

2. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 3 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ
บริษัท และเสนอมายงับริษัท     
 

3. ระยะเวลาในการเสนอ 
ตัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหาคม - 15 พฤศจิกายน 2561 
 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัต ิ
4.1 เร่ืองที่ไมบ่รรจใุห้เป็นระเบียบวาระการประชมุ 

1) เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานข้าราชการหรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบั 
มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และจริยธรรมการด าเนินธุรกิจ 

2) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ และไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่บริษัทอยา่งชดัเจน 
3) เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยัส าคญัต่อผู้ ถือ

หุ้นโดยรวม 
4) เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว 
5) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้ 
6) เร่ืองที่เสนอมาไมเ่ป็นไปตามคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้น หรือเสนอไมท่นัระยะเวลาที่ก าหนด 
7) เอกสาร หลกัฐานเพื่อประกอบการเสนอของผู้ ถือหุ้น มีข้อความไมต่รงกบัความเป็นจริงหรือคลมุเครือ 

 
4.2 เง่ือนไขและขัน้ตอนการพิจารณา 

1) ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท าหนงัสอืเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี สง่ถึงเลขานกุารบริษัท ตามช่องทางดงันี ้

 ทางโทรสาร หมายเลข 038 185 025  

 ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานกุารบริษัท บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)   
        ที่อยู ่เลขท่ี 700/737 หมู ่1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160   

 อีเมล์ถึงเลขานกุารบริษัท ที ่ir@thaisteelcable.com  

mailto:compliance@thaisteelcable.com
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 โดยผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัแบบเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน  และเอกสารเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ 

ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการน าเสนอข้างต้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอ
ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ 

2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั เพื่อให้มีคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นครบถ้วน เสนอระเบียบวาระการประชมุตอ่คณะกรรมการบริษัท  
ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวบรวมหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบ
เพิ่มเติม (ถ้ามี) มายงับริษัทตามระยะเวลาการน าเสนอข้างต้น 

3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบตัิครบถ้วน  เสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งเร่ือง ผู้ ถือหุ้นต้องกรอก
รายละเอียดทกุเร่ืองในแบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน 
และเสนอตอ่คณะกรรมการพร้อมหลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการน าเสนอข้างต้น 

4) เลขานกุารบริษัทเป็นผู้รวบรวมให้ฝ่ายบริหาร พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท 
5) หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง เลขานกุารบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายในวนัที่ 10 มกราคม 2562 โดยหากผู้ ถือหุ้น 

ไมด่ าเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวนัที่ 20 มกราคม 2562 (หากตรงกบัวนัหยดุ
ให้เลือ่นเป็นวนัท าการก่อนวนัหยดุนัน้) เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อรับทราบการปิดเร่ือง 

6) หากเร่ืองที่เสนอมาไมเ่ป็นไปตามคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้น เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อรับทราบการปิดเร่ืองภายใน 
    วนัท่ี 20 มกราคม 2562 
7) เร่ืองที่ไมเ่ข้าหลกัเกณฑ์ข้อ 4.1 เลขานกุารบริษัทจะเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ในการประชมุเดือนกมุภาพนัธ์ 
8) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาระเบียบวาระการประชมุที่ผู้ ถือหุ้นเสนอมา 
9) เร่ืองที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับบรรจเุป็นวาระการประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ 
    ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับเร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ทนัทีหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในวนัท าการถดัไป พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  เว็บไซต์ของบริษัท www.thaisteelcable.com และแจ้งที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
เลขท่ี 700/737 หมู่ที่ 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160 โทรศพัท์: (038) 447 200-21 ทะเบยีนเลขท่ี 0107548000145 

700/737 Amata Nakorn Industrial Estate, Moo 1, Tambol Panthong,  Amphur Panthong, Chonburi 20160 Tel: (038) 447 200-21 Registered No. 0107548000145 
E-Mail: thaisteel@thaisteelcable.com   Website: http://www.thaisteelcable.com 

 

 

แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 
1. (1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) หรือ ทีเอสซ ีโดยถือหุ้นสามญัจ านวน............................................... .....................................หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี................................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง.............................................................. 
อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ..................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน....................................................E-mail (ถ้ามี)................................................................................. 
 
(2) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว....................................... ...................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) หรือ ทีเอสซ ีโดยถือหุ้นสามญัจ านวน.....................................................................................หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี................................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง............................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ..................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน....................................................E-mail (ถ้ามี)................................................................................. 
 
(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว....................................... ...................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) หรือ ทีเอสซ ีโดยถือหุ้นสามญัจ านวน.....................................................................................หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี................................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง............................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ..................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน....................................................E-mail (ถ้ามี)................................................................................. 
 
2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เร่ือง 1. ............................................................................................................................................................................................ 
2. .................................................................................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................................................................................... 
 
3. โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา คือ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................  
และมีข้อมลูประกอบที่เป็นประโยชน์ตอ่การพิจาณา เช่น ข้อเท็จจริงหรือเหตผุล เป็นต้น 
........................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
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ซึง่มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน....................... แผน่ 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี ้ หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทกุประการ และเพื่อเป็น
หลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั ดงันี ้
 
       .............................................................ผู้ ถือหุ้น 
       (.............................................................) 
       วนัท่ี........................................................ 
 
 
       .............................................................ผู้ ถือหุ้น 
       (.............................................................) 
       วนัท่ี........................................................ 
 
 
       .............................................................ผู้ ถือหุ้น 
       (.............................................................) 
       วนัท่ี........................................................ 
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในกรณีผู้ ถือหุ้น
เป็นนิติบคุคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงช่ือในแบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
2. ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่แบบฟอร์มเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ผา่นอีเมล์ของเลขานกุารบริษัท ทางโทรสาร หมายเลข 
038 185 025 หรืออีเมล์ถึงเลขานุการบริษัท  ที่ ir@thaisteelcable.com หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัท 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) ที่อยู ่เลขท่ี 700/737 หมู ่1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160 
3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทุกราย  และรวบรวม 
เป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ข้อ 4.2 (2) 
4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า  1 วาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท ารายละเอียดทกุวาระ และด าเนินการ 
ตามหลกัเกณฑ์ข้อ 4.2 (3) 
5. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
6. บริษัทจะไมพ่ิจารณาวาระของผู้ ถือหุ้น หากข้อมลูไมถ่กูต้อง ไมค่รบถ้วน ไมส่ามารถติดตอ่ได้ และมีคณุสมบตัิที่ไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนด 
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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 
1. วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นในการดแูลกิจการ  และให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทมากขึน้ จึง
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

2. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 3 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ
บริษัท และเสนอมายงับริษัท     
 

3. ระยะเวลาในการเสนอ 
ตัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหาคม - 15 พฤศจิกายน  2561 
 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ 
4.1 คณุสมบตัิของกรรมการ 

1) มีคณุสมบตัิถกูต้อง และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535 และ พระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 

2) มีคณุสมบตัิหลากหลายในด้าน อาย ุเพศ ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมาอยา่ง   
    ยาวนาน 
3) เป็นผู้ที่สามารถอทุิศเวลาให้กบับริษัทได้อยา่งเต็มที่และเพียงพอ 
4) เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วย คณุธรรมและจริยธรรมในการด าเนินงาน 

4.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 
1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน ต้องจดัท าแบบฟอร์มเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท 
ตามช่องทางดงันี ้ 

 ทางโทรสาร หมายเลข 038 185 025  

 ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานกุารบริษัท บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)   
    ที่อยู ่เลขท่ี 700/737 หมู ่1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160   

 อีเมล์ถึงเลขานกุารบริษัท ที ่ir@thaisteelcable.com  
ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัพร้อมลงช่ือเป็นหลกัฐาน และเอกสารตา่งๆ ให้ถึงบริษัท ตามระยะเวลาในการน าเสนอข้างต้น 

2) หลกัฐานการถือหุ้นได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
3) หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
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4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ วฒุิการศึกษา และประวตัิการท างาน ของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ และ

เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
5) ในกรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเพื่อให้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกข้อมลูในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อ

เข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการให้ครบถ้วน พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และรวบรวมเอกสารหลกัฐานการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุ
รายเป็นชดุเดียวกนั สง่ต้นฉบบัมาที่บริษัท ตามระยะเวลาในการน าเสนอข้างต้น 

6) เลขานกุารบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมเสนอคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริษัท 

7) หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง เลขานกุารบริษัท จะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 10 มกราคม 2562 โดยหากผู้ ถือหุ้น
ไมด่ าเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวนัท่ี 20 มกราคม 2562 (หากตรงกบัวนัหยดุ
ให้เลือ่นเป็นวนัท าการก่อนวนัหยดุนัน้ ) เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ือง 

8) หากบคุคลที่รับการเสนอช่ือมีคณุสมบตัิไม่ตรงตามข้อ 4.1 เลขานกุารบริษัทจะส่งหนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ือง
ภายในวนัท่ี 20 มกราคม 2562 

9) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เว้นแตค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเป็นอยา่งอื่น 

10) บคุคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัทีหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษัท  หรือในวนัท าการถดัไปของการ
ประชุม  พร้อมทัง้ชีเ้หตผุลผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.thaisteelcable.com 
และแจ้งที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุด้วย 
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แบบฟอร์มเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 
1. (1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) หรือ ทีเอสซ ีโดยถือหุ้นสามญัจ านวน...................................................................................หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี................................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง............................................................. 
อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน....................................................E-mail (ถ้ามี)............................................................................... 
 
(2) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) หรือ ทีเอสซ ีโดยถือหุ้นสามญัจ านวน.............................. .....................................................หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี................................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง.............................................................. 
อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ.................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน....................................................E-mail (ถ้ามี)................................................................................ 
 
(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว...........................................................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) หรือ ทีเอสซ ีโดยถือหุ้นสามญัจ านวน.....................................................................................หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี................................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง............................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ..................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน....................................................E-mail (ถ้ามี)................................................................................. 
 
2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ  
(1) นาย/นาง/นางสาว…………………………………….............................................................…………อาย.ุ................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่............................................ถนน......................................................ต าบล/แขวง.......................................................... 
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั................................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ............................................ 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน.......................................................E-mail (ถ้ามี) ...........................................................................  
อาชีพ / สถานท่ีท างานปัจจบุนั ......................................................................................................................................................... 
วฒุิการศกึษา 

 ปี                                                    สถาบนัการศกึษา                              
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ประวตัิการท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั) 
                          ช่วงเวลา              ต าแหนง่                   ช่ือหนว่ยงาน/บริษัท             ประเภทธุรกิจ 
                  

          
 
สถานภาพการสมรส 
  ช่ือ / ช่ือสกลุคูส่มรส :                         
   จ านวนบตุร :     ทา่น  
   1.  ช่ือ/ช่ือสกลุ   วนั/เดือน/ปีเกิด   
   2.  ช่ือ/ช่ือสกลุ   วนั/เดือน/ปีเกิด   
 
(2) นาย/นาง/นางสาว…………………………………….............................................................…………อาย.ุ................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่............................................ถนน......................................................ต าบล/แขวง.......................................................... 
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั................................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ............................................ 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน.......................................................E-mail (ถ้ามี) ...........................................................................  
อาชีพ / สถานท่ีท างานปัจจบุนั ......................................................................................................................................................... 
วฒุิการศกึษา 

 ปี                                                    สถาบนัการศกึษา                              
           

         
ประวตัิการท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั) 
                          ช่วงเวลา              ต าแหนง่                   ช่ือหนว่ยงาน/บริษัท             ประเภทธุรกิจ 
                  

          
สถานภาพการสมรส 
  ช่ือ / ช่ือสกลุคูส่มรส :                         
   จ านวนบตุร :     ทา่น  
   1.  ช่ือ/ช่ือสกลุ   วนั/เดือน/ปีเกิด   
   2.  ช่ือ/ช่ือสกลุ   วนั/เดือน/ปีเกิด   
 (3) นาย/นาง/นางสาว…………………………………….............................................................…………อาย.ุ................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่............................................ถนน......................................................ต าบล/แขวง.......................................................... 
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั................................................ หมายเลขโทรศพัท์มือถือ............................................ 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน....................................................... E-mail (ถ้ามี) ...........................................................................  



บรษิทั ไทยสตีลเคเบลิ จ ำกดั (มหำชน) 
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อาชีพ / สถานท่ีท างานปัจจบุนั ......................................................................................................................................................... 
วฒุิการศกึษา 

 ปี                                                    สถาบนัการศกึษา                              
           

         
ประวตัิการท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั) 
                          ช่วงเวลา              ต าแหนง่                   ช่ือหนว่ยงาน/บริษัท             ประเภทธุรกิจ 
                  

          
สถานภาพการสมรส 
  ช่ือ / ช่ือสกลุคูส่มรส :                         
   จ านวนบตุร :     ทา่น  
   1.  ช่ือ/ช่ือสกลุ   วนั/เดือน/ปีเกิด   
   2.  ช่ือ/ช่ือสกลุ   วนั/เดือน/ปีเกิด   
 
ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทเป็นกรรมการของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)   
พร้อมกนันีไ้ด้แนบหนงัสอืให้ความยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษา 
และประวตัิการท างาน อีกทัง้เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้ทกุหน้า 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในเอกสารนีห้ลกัฐานการถือหุ้น หนงัสอืให้ความยินยอม และเอกสารประกอบอื่นทัง้หมดถกูต้องทกุ
ประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั ดงันี ้
 
 
 
       .............................................................ผู้ ถือหุ้น 
       (.............................................................) 
       วนัท่ี........................................................ 
 
 
       .............................................................ผู้ ถือหุ้น 
       (.............................................................) 
       วนัท่ี........................................................ 
 



บรษิทั ไทยสตีลเคเบลิ จ ำกดั (มหำชน) 
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       .............................................................ผู้ ถือหุ้น 
       (.............................................................) 
       วนัท่ี........................................................ 
 
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ  แต่ในกรณีผู้ ถือ
หุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงช่ือในแบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ฉบบันีพ้ร้อมทัง้รับรอง
ส าเนาถกูต้อง 
2. ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้ เป็นกรรมการ บริษัท ตามช่องทางดงันี ้ 

 ทางโทรสาร หมายเลข 038 185 025  

 ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานกุารบริษัท บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)   
        ที่อยู ่เลขท่ี 700/737 หมู ่1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160   

 อีเมล์ถึงเลขานกุารบริษัท ที ่ir@thaisteelcable.com  
 ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัพร้อมลงช่ือเป็นหลกัฐาน และเอกสารตา่งๆ ให้ถึงบริษัท ตามระยะเวลาในการน าเสนอข้างต้น 
3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้ เป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐาน 
4. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
5. บริษัทจะไมพ่ิจารณาวาระของผู้ ถือหุ้น หากข้อมลูไมถ่กูต้อง ครบถ้วน ไมส่ามารถติดตอ่ได้ และมีคณุสมบตัิที่ไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนด 
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