บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
หลักเกณฑ์ การให้สทิ ธิผ้ ถู อื หุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
1. วัตถุประสงค์
บริ ษัท ไทยสตี ลเคเบิล จำกัด (มหำชน) ตระหนั กถึง ควำมสำคั ญ ของกำรส่ง เสริ มให้ ผ้ ถู ื อ หุ้น มี ส่ว นร่ ว มในกำรประชุ มสำมัญ ผู้ถือ หุ้น
ประจำปี เพื่ อเป็นกำรส่งเสริ มกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเกี่ยวกับกำรดูแลสิทธิ ของผู้ถือหุ้น และเพื่ อ ให้ ผ้ ถู ื อ หุ้น ของบริ ษัท มั่น ใจได้ ว่ ำ สิ ท ธิ
ของตนได้ รับกำรปฏิบตั ิ อย่ำงเท่ำเทียมกัน จึงขอเชิ ญผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้ ำ
2. คุ ณสมบั ติของผู้ถือหุ้ น
เป็นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดี ยวหรื อหลำยรำยรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำ ร้ อยละ 3 ของจำนวนสิทธิ ออกเสียงทั ้งหมดของ
บริ ษัท และเสนอมำยังบริ ษัท
3. ระยะเวลาในการเสนอ
ตั ้งแต่วันที่ 15 สิงหำคม - 15 พฤศจิ กำยน 2563
4. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ
4.1 เรื่ องที่ไม่บรรจุให้ เป็นระเบียบวำระกำรประชุม
1) เรื่ องที่ขัดกับกฎหมำย ประกำศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนข้ ำรำชกำรหรื อไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้ อบัง คั บ
มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจริ ยธรรมกำรดำเนิ นธุรกิจ
2) เรื่ องที่เป็นไปเพื่ อผลประโยชน์ ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพำะ และไม่เป็นประโยชน์ ต่อบริ ษัทอย่ำงชัดเจน
3) เรื่ องที่เป็นอำนำจกำรบริ หำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริ ษัท เว้ นแต่เป็นกรณี ที่กอ่ ให้ เกิดควำมเสี ยหำยอย่ำ งมี นั ยสำคั ญ ต่ อ ผู้ถือ
หุ้นโดยรวม
4) เรื่ องที่บริ ษัทได้ ดำเนิ นกำรแล้ ว
5) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนื ออำนำจที่บริ ษัทจะดำเนิ นกำรได้
6) เรื่ องที่เสนอมำไม่เป็นไปตำมคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น หรื อเสนอไม่ทนั ระยะเวลำที่กำหนด
7) เอกสำร หลักฐำนเพื่ อประกอบกำรเสนอของผู้ถือหุ้น มีข้อควำมไม่ตรงกับควำมเป็นจริ งหรื อคลุมเครื อ
4.2 เงื่ อนไขและขั ้นตอนกำรพิ จำรณำ
1) ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยใช้ แบบฟอร์ มเสนอระเบี ยบวำระกำรประชุ ม
ผู้ถือหุ้นประจำปี ส่งถึงเลขำนุกำรบริ ษัท ตำมช่องทำงดังนี ้
 ทำงโทรสำร หมำยเลข 038 185 025
 ไปรษณี ย์ลงทะเบียนถึงเลขำนุกำรบริ ษัท บริ ษัท ไทยสตี ลเคเบิล จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตำบลพำนทอง อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160
 อีเมล์ถงึ เลขำนุกำรบริ ษัท ที่ ir@thaisteelcable.com
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โดยผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับแบบเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมลงชื่ อไว้ เ ป็ น หลักฐำน และเอกสำรเพิ่ มเติ มที่ เ ป็ น ประโยชน์
ต่อกำรพิ จำรณำของคณะกรรมกำรบริ ษัท (ถ้ ำมี) ตำมระยะเวลำกำรนำเสนอข้ ำงต้ น เพื่ อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท มี เ วลำเพี ยงพอ
ในกำรพิ จำรณำระเบียบวำระกำรประชุม
2) ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นหลำยรำยรวมกัน เพื่ อให้ มีคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นครบถ้ วน เสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้ องกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงชื่ อไว้ เป็นหลักฐำน แล้ วรวบรวมหลักฐำนกำรถื อ หุ้น พร้ อมเอกสำรประกอบ
เพิ่ มเติ ม (ถ้ ำมี) มำยังบริ ษัทตำมระยะเวลำกำรนำเสนอข้ ำงต้ น
3) ในกรณี ที่ ผ้ ถู ื อ หุ้น รำยเดี ยวหรื อ หลำยรำยมี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ ว น เสนอวำระกำรประชุ มมำกกว่ ำ หนึ่ ง เรื่ อ ง ผู้ถือ หุ้น ต้ องกรอก
รำยละเอียดทุกเรื่ องในแบบฟอร์ มเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้ อมลงชื่ อ ไว้ เป็ น หลักฐำนให้ ค รบถ้ ว น
และเสนอต่อคณะกรรมกำรพร้ อมหลักฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบเพิ่ มเติ ม (ถ้ ำมี) ตำมระยะเวลำกำรนำเสนอข้ ำงต้ น
4) เลขำนุกำรบริ ษัทเป็นผู้รวบรวมให้ ฝ่ำยบริ หำร พิ จำรณำก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัท
5) หำกผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง เลขำนุกำรบริ ษัทจะแจ้ งผู้ถือ หุ้น ภำยในวั น ที่ 8 มกรำคม 2564 โดยหำกผู้ถือ หุ้น
ไม่ดำเนิ นกำรแก้ ไข และส่งต้ นฉบับคื นให้ ถงึ บริ ษัททำงไปรษณี ย์ลงทะเบียน ภำยในวัน ที่ 15 มกรำคม 2564 (หำกตรงกับวั น หยุด
ให้ เลื่อนเป็นวันทำกำรก่อนวันหยุดนั ้น) เลขำนุกำรบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื่ อรับทรำบกำรปิ ดเรื่ อง
6) หำกเรื่ องที่เสนอมำไม่เป็นไปตำมคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เลขำนุกำรบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื่ อรับทรำบกำรปิ ดเรื่ องภำยใน
วันที่ 15 มกรำคม 2564
7) เรื่ องที่ไม่เข้ ำหลักเกณฑ์ข้อ 4.1 เลขำนุกำรบริ ษัทจะเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท ในกำรประชุมเดื อนกุมภำพันธ์
8) คณะกรรมกำรบริ ษัทจะเป็นผู้พิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอมำ
9) เรื่ องที่ผำ่ นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท จะได้ รับบรรจุเป็นวำระกำรประชุมในหนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทั ้ง
ข้ อคิ ดเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัท สำหรับเรื่ องที่ไม่ผำ่ นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท บริ ษัท จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ื อ หุ้น ทรำบ
ทันทีหลังกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อในวันทำกำรถัด ไป พร้ อมทั ้งชี แ้ จงเหตุ ผลผ่ำ นช่ อ งทำงของตลำดหลักทรั พ ย์ แ ห่ง
ประเทศไทย เว็บไซต์ ของบริ ษัท www.thaisteelcable.com และแจ้ งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั ้งในวันประชุม
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แบบฟอร์ มเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
1. (1) ข้ ำพเจ้ ำนำย/นำง/นำงสำว.......................................................................................................................................เป็นผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ไทยสตี ลเคเบิล จำกัด (มหำชน) หรื อ ทีเอสซี โดยถือหุ้นสำมัญจำนวน............................................... .....................................หุ้น
อยูบ่ ้ ำนเลขที่................................................ถนน..............................................ตำบล/แขวง..............................................................
อำเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ.....................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ทำงำน....................................................E-mail (ถ้ ำมี).................................................................................
(2) ข้ ำพเจ้ ำนำย/นำง/นำงสำว....................................... ...................................................................................................เป็นผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ไทยสตี ลเคเบิล จำกัด (มหำชน) หรื อ ทีเอสซี โดยถือหุ้นสำมัญจำนวน.....................................................................................หุ้น
อยูบ่ ้ ำนเลขที่................................................ถนน..............................................ตำบล/แขวง...............................................................
อำเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ.....................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ทำงำน....................................................E-mail (ถ้ ำมี).................................................................................
(3) ข้ ำพเจ้ ำนำย/นำง/นำงสำว....................................... ...................................................................................................เป็นผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ไทยสตี ลเคเบิล จำกัด (มหำชน) หรื อ ทีเอสซี โดยถือหุ้นสำมัญจำนวน.....................................................................................หุ้น
อยูบ่ ้ ำนเลขที่................................................ถนน..............................................ตำบล/แขวง...............................................................
อำเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ.....................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ทำงำน....................................................E-mail (ถ้ ำมี).................................................................................
2. ข้ ำพเจ้ ำมีควำมประสงค์ ขอเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เรื่ อง 1. ............................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................................................
3. โดยมีข้อเสนอเพื่ อพิ จำรณำ คื อ
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
และมีข้อมูลประกอบที่เป็นประโยชน์ ต่อกำรพิ จำณำ เช่น ข้ อเท็จจริ งหรื อเหตุผล เป็นต้ น
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
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ซึ่งมีเอกสำรประกอบเพิ่ มเติ มที่ได้ ลงชื่ อรับรองควำมถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ ำ จำนวน....................... แผ่น
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อควำมในเอกสำรนี ้ หลักฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบเพิ่ มเติ มถูกต้ องทุกประกำร และเพื่ อ เป็ น
หลักฐำน ข้ ำพเจ้ ำจึงได้ ลงชื่ อไว้ เป็นสำคัญ ดังนี ้
.............................................................ผู้ถือหุ้น
(.............................................................)
วันที่........................................................

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

.............................................................ผู้ถือหุ้น
(.............................................................)
วันที่........................................................
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐำนกำรถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจำกบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรั พ ย์ ฯ ในกรณี ผ้ ถู ื อ หุ้น
เป็นนิ ติบคุ คล จะต้ องแนบสำเนำหนังสือรับรองนิ ติบคุ คล และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/ หนังสือเดิ นทำง (หำกเป็ น ชำวต่ ำ งประเทศ)
ของกรรมกำรผู้มีอำนำจที่ได้ ลงชื่ อในแบบฟอร์ มเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ฉบับนี ้ พร้ อมทั ้งรับรองสำเนำถูกต้ อง
2. ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งแบบฟอร์ มเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อเข้ ำรับกำรเลือกตั ้งเป็นกรรมกำร ผ่ำนอีเมล์ของเลขำนุกำรบริ ษัท ทำงโทรสำร หมำยเลข
038 185 025 ห รื ออี เ มล์ ถึ ง เลขำ นุ ก ำรบริ ษั ท ที่ ir@thaisteelcable.com หรื อ ไปรษณี ย์ ล ง ทะเบี ยนถึ ง เลขำ นุ ก ำรบริ ษั ท
บริ ษัท ไทยสตี ลเคเบิล จำกัด (มหำชน) ที่อยู่ เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตำบลพำนทอง อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160
3. ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นหลำยรำยรวมกัน เสนอวำระ ผู้ถือ หุ้น ทุกรำยต้ องกรอกแบบฟอร์ มและลงชื่ อ ไว้ เป็ น หลักฐำนทุกรำย และรวบรวม
เป็นชุดเดี ยวกันตำมหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 (2)
4. ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยเดี ยวหรื อหลำยรำยเสนอระเบียบวำระมำกกว่ำ 1 วำระ ผู้ถือ หุ้น ต้ องจั ด ท ำรำยละเอี ยดทุกวำระ และด ำเนิ น กำร
ตำมหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 (3)
5. กรณี ผ้ ถู ือหุ้นมีกำรแก้ ไขคำนำหน้ ำชื่ อ ชื่ อสกุล จะต้ องแนบสำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
6. บริ ษัทจะไม่พิจำรณำวำระของผู้ถือหุ้น หำกข้ อมูลไม่ถกู ต้ อง ไม่ครบถ้ วน ไม่สำมำรถติ ดต่อได้ และมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตำมข้ อกำหนด
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หลักเกณฑ์การให้สทิ ธิผ้ ถู อื หุ้นเสนอชื่ อบุ คคลเข้ ารั บการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
สาหรับการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีนโยบำยที่จะให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นในกำรดูแลกิจกำร และให้ ควำมเห็นเกี่ ยวกับกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษัท มำกขึ น้ จึ ง
เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอบุคคลเข้ ำรับกำรเลือกตัง้ เป็นกรรมกำรในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
2. คุ ณสมบั ติของผู้ถือหุ้ น
เป็นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดี ยวหรื อหลำยรำยรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำ ร้ อยละ 3 ของจำนวนสิทธิ ออกเสียงทั ้งหมดของ
บริ ษัท และเสนอมำยังบริ ษัท
3. ระยะเวลาในการเสนอ
ตั ้งแต่วันที่ 15 สิงหำคม - 15 พฤศจิ กำยน 2563
4. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ
4.1 คุณสมบัติของกรรมกำร
1) มีคุณ สมบัติ ถูกต้ อง และไม่มี ลักษณะต้ องห้ ำ มตำมพระรำชบัญ ญั ติ บริ ษัท มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และ พระรำชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
2) มีคุณสมบัติหลำกหลำยในด้ ำน อำยุ เพศ ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ ยวชำญ และประสบกำรณ์ ทำงำนที่ผำ่ นมำอย่ำง
ยำวนำน
3) เป็นผู้ที่สำมำรถอุทิศเวลำให้ กบั บริ ษัทได้ อย่ำงเต็มที่และเพี ยงพอ
4) เป็นผู้ที่ประกอบไปด้ วย คุณธรรมและจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นงำน
4.2 ขั ้นตอนในกำรพิ จำรณำ
1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วน ต้ องจัดทำแบบฟอร์ มเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อเข้ ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษัท
ตำมช่องทำงดังนี ้
 ทำงโทรสำร หมำยเลข 038 185 025
 ไปรษณี ย์ลงทะเบียนถึงเลขำนุกำรบริ ษัท บริ ษัท ไทยสตี ลเคเบิล จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตำบลพำนทอง อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160
 อีเมล์ถงึ เลขำนุกำรบริ ษัท ที่ ir@thaisteelcable.com
ทั ้งนี ้ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับพร้ อมลงชื่ อเป็นหลักฐำน และเอกสำรต่ำงๆ ให้ ถงึ บริ ษัท ตำมระยะเวลำในกำรนำเสนอข้ ำงต้ น
2) หลักฐำนกำรถือหุ้นได้ แก่ หนังสือรับรองจำกบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3) หลักฐำนกำรให้ ควำมยินยอมของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่ อ ในแบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อเข้ ำรับกำรเลือกตัง้ เป็นกรรมกำร
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4) เอกสำรประกอบกำรพิ จำรณำด้ ำนคุณสมบัติ ได้ แก่ วุฒิกำรศึกษำ และประวั ติ กำรท ำงำน ของบุค คลที่ ได้ รั บกำรเสนอชื่ อ และ
เอกสำรอื่นที่เป็นประโยชน์ ต่อกำรพิ จำรณำของคณะกรรมกำรบริ ษัท
5) ในกรณี ผ้ ถู ือหุ้นหลำยรำยรวมกันเพื่ อให้ มีคุณสมบัติครบถ้ วนตำมข้ อ 2 ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้ องกรอกข้ อมูลในแบบเสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อ
เข้ ำรับกำรเลือกตั ้งเป็นกรรมกำรให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงชื่ อไว้ เป็นหลักฐำน และรวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรถือ หุ้น ของผู้ถือ หุ้น ทุก
รำยเป็นชุดเดี ยวกัน ส่งต้ นฉบับมำที่บริ ษัท ตำมระยะเวลำในกำรนำเสนอข้ ำงต้ น
6) เลขำนุกำรบริ ษัท จะเป็นผู้รวบรวมเสนอคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำ ตอบแทน พิ จ ำรณำก่อ นน ำเสนอคณะกรรมกำร
บริ ษัท
7) หำกผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง เลขำนุกำรบริ ษัท จะแจ้ งผู้ถือหุ้นภำยในวั น ที่ 8 มกรำคม 2564 โดยหำกผู้ถือ หุ้น
ไม่ดำเนิ นกำรแก้ ไข และส่งต้ นฉบับคื นให้ ถงึ บริ ษัททำงไปรษณี ย์ลงทะเบียน ภำยในวันที่ 15 มกรำคม 2564 (หำกตรงกับวั น หยุด
ให้ เลื่อนเป็นวันทำกำรก่อนวันหยุดนั ้น ) เลขำนุกำรบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื่ อทรำบกำรปิ ดเรื่ อง
8) หำกบุคคลที่รับกำรเสนอชื่ อมีคุณสมบัติไม่ต รงตำมข้ อ 4.1 เลขำนุกำรบริ ษัท จะส่ง หนั ง สื อ แจ้ งผู้ถือ หุ้น เพื่ อ ทรำบกำรปิ ด เรื่ อ ง
ภำยในวันที่ 15 มกรำคม 2564
9) คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำ ตอบแทน จะเป็ น ผู้พิ จ ำรณำควำมเหมำะสมของบุค คลที่ ได้ รั บกำรเสนอชื่ อ เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมกำรบริ ษัท เว้ นแต่คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน หรื อคณะกรรมกำรบริ ษัท จะพิ จำรณำเป็นอย่ำงอื่น
10) บุคคลที่ผำ่ นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท บริ ษัทบรรจุรำยชื่ อในระเบี ยบวำระกำรประชุ มผู้ถือ หุ้น พร้ อมข้ อคิ ด เห็น
ของคณะกรรมกำรบริ ษัท สำหรั บบุค คลที่ ไม่ผ่ำ นควำมเห็น ชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำ ตอบแทน และ
คณะกรรมกำรบริ ษัท บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบทันทีหลังกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อ ในวั น ท ำกำรถัด ไปของกำร
ประชุม พร้ อมทั ้งชี ้เหตุผลผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แ ห่ง ประเทศไทย เว็ บไซต์ ข องบริ ษัท ที่ www.thaisteelcable.com
และแจ้ งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั ้งในวันประชุมด้ วย
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แบบฟอร์ มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้ นประจาปี 2564
1. (1) ข้ ำพเจ้ ำนำย/นำง/นำงสำว.....................................................................................................................................เป็น ผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ไทยสตี ลเคเบิล จำกัด (มหำชน) หรื อ ทีเอสซี โดยถือหุ้นสำมัญจำนวน...................................................................................หุ้น
อยูบ่ ้ ำนเลขที่................................................ถนน..............................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ...................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ทำงำน....................................................E-mail (ถ้ ำมี)...............................................................................
(2) ข้ ำพเจ้ ำนำย/นำง/นำงสำว..........................................................................................................................................เป็นผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ไทยสตี ลเคเบิล จำกัด (มหำชน) หรื อ ทีเอสซี โดยถือหุ้นสำมัญจำนวน.............................. .....................................................หุ้น
อยูบ่ ้ ำนเลขที่................................................ถนน..............................................ตำบล/แขวง..............................................................
อำเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ....................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ทำงำน....................................................E-mail (ถ้ ำมี)................................................................................
(3) ข้ ำพเจ้ ำนำย/นำง/นำงสำว...........................................................................................................................................เป็นผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ไทยสตี ลเคเบิล จำกัด (มหำชน) หรื อ ทีเอสซี โดยถือหุ้นสำมัญจำนวน.....................................................................................หุ้น
อยูบ่ ้ ำนเลขที่................................................ถนน..............................................ตำบล/แขวง...............................................................
อำเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ.....................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ทำงำน....................................................E-mail (ถ้ ำมี).................................................................................
2. ข้ ำพเจ้ ำมีควำมประสงค์ ขอเสนอชื่ อ
(1) นำย/นำง/นำงสำว…………………………………….............................................................…………อำยุ.................................ปี
อยู่บ้ำ นเลขที่ ............................................ถนน......................................................ต ำบล/แขวง..........................................................
อำเภอ/เขต .......................................... จังหวัด................................................หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ............................................
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ทำงำน.......................................................E-mail (ถ้ ำมี) ...........................................................................
อำชี พ / สถำนที่ทำงำนปัจจุบนั .........................................................................................................................................................
วุฒิกำรศึกษำ
ปี
สถำบันกำรศึกษำ
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ประวัติกำรทำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง)
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง

สถำนภำพกำรสมรส
ชื่ อ / ชื่ อสกุลคู่สมรส :
จำนวนบุตร :
1. ชื่ อ/ชื่ อสกุล
2. ชื่ อ/ชื่ อสกุล

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

ท่ำน
วัน/เดื อน/ปี เกิด
วัน/เดื อน/ปี เกิด

(2) นำย/นำง/นำงสำว…………………………………….............................................................…………อำยุ.................................ปี
อยู่บ้ำ นเลขที่ ............................................ถนน......................................................ต ำบล/แขวง..........................................................
อำเภอ/เขต .......................................... จังหวัด................................................หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ............................................
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ทำงำน.......................................................E-mail (ถ้ ำมี) ...........................................................................
อำชี พ / สถำนที่ทำงำนปัจจุบนั .........................................................................................................................................................
วุฒิกำรศึกษำ
ปี
สถำบันกำรศึกษำ

ประวัติกำรทำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง)
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

สถำนภำพกำรสมรส
ชื่ อ / ชื่ อสกุลคู่สมรส :
จำนวนบุตร :
ท่ำน
1. ชื่ อ/ชื่ อสกุล
วัน/เดื อน/ปี เกิด
2. ชื่ อ/ชื่ อสกุล
วัน/เดื อน/ปี เกิด
(3) นำย/นำง/นำงสำว…………………………………….............................................................…………อำยุ.................................ปี
อยู่บ้ำ นเลขที่ ............................................ถนน......................................................ต ำบล/แขวง..........................................................
อำเภอ/เขต .......................................... จังหวัด................................................ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ............................................
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ทำงำน....................................................... E-mail (ถ้ ำมี) ...........................................................................
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บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
อำชี พ / สถำนที่ทำงำนปัจจุบนั .........................................................................................................................................................
วุฒิกำรศึกษำ
ปี
สถำบันกำรศึกษำ

ประวัติกำรทำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง)
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง

สถำนภำพกำรสมรส
ชื่ อ / ชื่ อสกุลคู่สมรส :
จำนวนบุตร :
1. ชื่ อ/ชื่ อสกุล
2. ชื่ อ/ชื่ อสกุล

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

ท่ำน
วัน/เดื อน/ปี เกิด
วัน/เดื อน/ปี เกิด

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมหลักเกณฑ์ ข องบริ ษัท เป็ น กรรมกำรของบริ ษัท ไทยสตี ลเคเบิ ล จ ำกัด (มหำชน)
พร้ อมกันนี ้ได้ แนบหนังสือให้ ควำมยินยอมของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่ อ และเอกสำรประกอบกำรพิ จำรณำด้ ำนคุณสมบัติ ได้ แก่ กำรศึ กษำ
และประวัติกำรทำงำน อีกทั ้งเอกสำรประกอบเพิ่ มเติ มที่ได้ ลงชื่ อรับรองควำมถูกต้ องไว้ ทกุ หน้ ำ
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อควำมในเอกสำรนี ห้ ลักฐำนกำรถือหุ้น หนังสือให้ ควำมยินยอม และเอกสำรประกอบอื่นทั ้งหมดถูกต้ องทุก
ประกำร และเพื่ อเป็นหลักฐำน ข้ ำพเจ้ ำจึงได้ ลงชื่ อไว้ เป็นสำคัญ ดังนี ้

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

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

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐำนกำรถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจำกบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อหลักฐำนอื่ น จำกตลำดหลักทรั พ ย์ ฯ แต่ ใ นกรณี ผ้ ถู ื อ
หุ้น เป็ น นิ ติ บุค คล จะต้ องแนบสำเนำหนั ง สื อ รั บรองนิ ติ บุค คล และสำเนำบัต รประจ ำตั ว ประชำชน/ หนั ง สื อ เดิ น ทำง (หำกเป็ น ชำว
ต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอำนำจที่ได้ ลงชื่ อในแบบฟอร์ มเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี ฉบับนี พ้ ร้ อมทัง้ รั บรอง
สำเนำถูกต้ อง
2. ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งแบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อเข้ ำรับกำรเลือกตัง้ เป็นกรรมกำร บริ ษัท ตำมช่องทำงดังนี ้
 ทำงโทรสำร หมำยเลข 038 185 025
 ไปรษณี ย์ลงทะเบียนถึงเลขำนุกำรบริ ษัท บริ ษัท ไทยสตี ลเคเบิล จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตำบลพำนทอง อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160
 อีเมล์ถงึ เลขำนุกำรบริ ษัท ที่ ir@thaisteelcable.com
ทั ้งนี ้ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับพร้ อมลงชื่ อเป็นหลักฐำน และเอกสำรต่ำงๆ ให้ ถงึ บริ ษัท ตำมระยะเวลำในกำรนำเสนอข้ ำงต้ น
3. ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อเข้ ำรับกำรเลือกตัง้ เป็นกรรมกำร ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้ องกรอกแบบฟอร์ มและลงชื่ อ ไว้
เป็นหลักฐำน
4. กรณี ผ้ ถู ือหุ้นมีกำรแก้ ไขคำนำหน้ ำชื่ อ ชื่ อสกุล จะต้ องแนบสำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
5. บริ ษัทจะไม่พิจำรณำวำระของผู้ถือหุ้น หำกข้ อมูลไม่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน ไม่สำมำรถติ ดต่อได้ และมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตำมข้ อกำหนด
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