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หลกัเกณฑ์การให้สทิธผิู้ถอืหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี  2564 

 
1. วัตถุประสงค์ 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี เพ่ือเป็นกำรสง่เสริมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีเก่ียวกบักำรดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมั่นใจได้ว่ำสิทธิ
ของตนได้รับกำรปฏิบติัอยำ่งเทำ่เทียมกนั จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ลว่งหน้ำ  
 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  โดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัได้ไมน้่อยกว่ำ ร้อยละ 3 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัท และเสนอมำยงับริษัท     
 

3. ระยะเวลาในการเสนอ 
ตัง้แต่วันที่ 15 สิงหำคม - 15 พฤศจิกำยน 2563 
 

4. หลักเกณฑ์และวธีิการปฏิบัติ 
4.1 เร่ืองที่ไมบ่รรจุให้เป็นระเบียบวำระกำรประชุม 

1) เร่ืองที่ขัดกบักฎหมำย ประกำศ ข้อบงัคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนข้ำรำชกำรหรือไมเ่ป็นไปตำมวัตถปุระสงค์ข้อบังคับ 
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจริยธรรมกำรด ำเนินธุรกิจ 

2) เร่ืองที่เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพำะ และไมเ่ป็นประโยชน์ต่อบริษัทอยำ่งชัดเจน 
3) เร่ืองที่เป็นอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่กอ่ให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อผู้ ถือ

หุ้นโดยรวม 
4) เร่ืองที่บริษัทได้ด ำเนินกำรแล้ว 
5) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนินกำรได้ 
6) เร่ืองที่เสนอมำไมเ่ป็นไปตำมคุณสมบติัของผู้ถือหุ้น หรือเสนอไมท่นัระยะเวลำที่ก ำหนด 
7) เอกสำร หลกัฐำนเพ่ือประกอบกำรเสนอของผู้ถือหุ้น มีข้อควำมไมต่รงกบัควำมเป็นจริงหรือคลมุเครือ 

 
4.2 เง่ือนไขและขัน้ตอนกำรพิจำรณำ 

1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ำหนังสือเสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 
ผู้ถือหุ้นประจ ำปี สง่ถงึเลขำนกุำรบริษัท ตำมช่องทำงดังนี ้

 ทำงโทรสำร หมำยเลข 038 185 025  

 ไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึเลขำนกุำรบริษัท บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)   
        ที่อยู ่เลขที่ 700/737 หมู ่1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบรีุ 20160   

 อีเมล์ถงึเลขำนกุำรบริษัท ท่ี ir@thaisteelcable.com  
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 โดยผู้ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัแบบเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐำน  และเอกสำรเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ 

ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัท (ถ้ำมี) ตำมระยะเวลำกำรน ำเสนอข้ำงต้น เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทมีเวลำเพียงพอ
ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุม 

2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนั เพ่ือให้มีคุณสมบติัของผู้ถือหุ้นครบถ้วน เสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
ผู้ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน แล้วรวบรวมหลักฐำนกำรถือหุ้นพร้อมเอกสำรประกอบ
เพ่ิมเติม (ถ้ำมี) มำยงับริษัทตำมระยะเวลำกำรน ำเสนอข้ำงต้น 

3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยมีคุณสมบัติครบถ้วน  เสนอวำระกำรประชุมมำกกว่ำหนึ่งเ ร่ือง  ผู้ ถือหุ้นต้องกรอก
รำยละเอียดทกุเร่ืองในแบบฟอร์มเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี  พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐำนให้ครบถ้วน 
และเสนอต่อคณะกรรมกำรพร้อมหลกัฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) ตำมระยะเวลำกำรน ำเสนอข้ำงต้น 

4) เลขำนกุำรบริษัทเป็นผู้รวบรวมให้ฝ่ำยบริหำร พิจำรณำกอ่นเสนอคณะกรรมกำรบริษัท 
5) หำกผู้ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง เลขำนกุำรบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นภำยในวันที่  8 มกรำคม 2564 โดยหำกผู้ ถือหุ้น 

ไมด่ ำเนินกำรแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถงึบริษัททำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ภำยในวันที่ 15 มกรำคม 2564 (หำกตรงกับวันหยุด
ให้เล่ือนเป็นวันท ำกำรกอ่นวันหยดุนัน้) เลขำนกุำรบริษัทจะสง่หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพ่ือรับทรำบกำรปิดเร่ือง 

6) หำกเร่ืองที่เสนอมำไมเ่ป็นไปตำมคุณสมบติัของผู้ถือหุ้น เลขำนกุำรบริษัทจะสง่หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพ่ือรับทรำบกำรปิดเร่ืองภำยใน 
    วันที่ 15 มกรำคม 2564 
7) เร่ืองที่ไมเ่ข้ำหลกัเกณฑ์ข้อ 4.1 เลขำนกุำรบริษัทจะเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุมเดือนกมุภำพันธ์ 
8) คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุมที่ผู้ ถือหุ้นเสนอมำ 
9) เร่ืองที่ผำ่นควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะได้รับบรรจุเป็นวำระกำรประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทัง้ 
    ข้อคิดเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรับเร่ืองที่ไมผ่ำ่นควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ
ทนัทีหลงักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือในวันท ำกำรถดัไป พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตุผลผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  เว็บไซต์ของบริษัท www.thaisteelcable.com และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครัง้ในวันประชุม 
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แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
 
1. (1) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว.......................................................................................................................................เป็นผู้ถือหุ้น 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) หรือ ทีเอสซี โดยถือหุ้นสำมญัจ ำนวน............................................... .....................................หุ้น 
อยูบ้่ำนเลขที่................................................ถนน..............................................ต ำบล/แขวง.............................................................. 
อ ำเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ..................................................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ท ำงำน....................................................E-mail (ถ้ำมี)................................................................................. 
 
(2) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว....................................... ...................................................................................................เป็นผู้ถือหุ้น 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) หรือ ทีเอสซี โดยถือหุ้นสำมญัจ ำนวน.....................................................................................หุ้น 
อยูบ้่ำนเลขที่................................................ถนน..............................................ต ำบล/แขวง............................................................... 
อ ำเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ..................................................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ท ำงำน....................................................E-mail (ถ้ำมี)................................................................................. 
 
(3) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว....................................... ...................................................................................................เป็นผู้ถือหุ้น 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) หรือ ทีเอสซี โดยถือหุ้นสำมญัจ ำนวน.....................................................................................หุ้น 
อยูบ้่ำนเลขที่................................................ถนน..............................................ต ำบล/แขวง............................................................... 
อ ำเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ..................................................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ท ำงำน....................................................E-mail (ถ้ำมี)................................................................................. 
 
2. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
เร่ือง 1. ............................................................................................................................................................................................ 
2. .................................................................................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................................................................................... 
 
3. โดยมีข้อเสนอเพ่ือพิจำรณำ คือ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................  
และมีข้อมลูประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำณำ เช่น ข้อเทจ็จริงหรือเหตุผล เป็นต้น 
........................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................... 
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ซึ่งมีเอกสำรประกอบเพ่ิมเติมที่ได้ลงช่ือรับรองควำมถกูต้องไว้แล้วทกุหน้ำ จ ำนวน....................... แผน่ 
 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในเอกสำรนี ้ หลกัฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบเพ่ิมเติมถูกต้องทุกประกำร  และเพ่ือเป็น
หลกัฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส ำคัญ ดังนี ้
 
       .............................................................ผู้ ถือหุ้น 
       (.............................................................) 
       วันที่........................................................ 
 
 
       .............................................................ผู้ ถือหุ้น 
       (.............................................................) 
       วันที่........................................................ 
 
 
       .............................................................ผู้ ถือหุ้น 
       (.............................................................) 
       วันที่........................................................ 
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก ่หนังสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ  ในกรณีผู้ ถือหุ้น
เป็นนิติบคุคล จะต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบคุคล และส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน/ หนังสือเดินทำง (หำกเป็นชำวต่ำงประเทศ ) 
ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่ได้ลงช่ือในแบบฟอร์มเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปีฉบับนี ้ พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง 
2. ผู้ถือหุ้นสำมำรถสง่แบบฟอร์มเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร ผำ่นอีเมล์ของเลขำนกุำรบริษัท ทำงโทรสำร หมำยเลข 
038 185 025 ห รืออี เ มล์ถึง เลขำนุกำรบริษัท  ท่ี  ir@thaisteelcable.com ห รือ ไปรษณีย์ลง ทะเ บียนถึง เลขำนุกำรบริษัท 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) ที่อยู ่เลขที่ 700/737 หมู ่1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบรีุ 20160 
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอวำระ  ผู้ ถือหุ้นทุกรำยต้องกรอกแบบฟอร์มและลงช่ือไว้เป็นหลักฐำนทุกรำย  และรวบรวม 
เป็นชุดเดียวกนัตำมหลกัเกณฑ์ข้อ 4.2 (2) 
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอระเบียบวำระมำกกว่ำ 1 วำระ ผู้ ถือหุ้นต้องจัดท ำรำยละเอียดทุกวำระ และด ำเนินกำร 
ตำมหลกัเกณฑ์ข้อ 4.2 (3) 
5. กรณีผู้ถือหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปล่ียนแปลงดังกลำ่ว พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
6. บริษัทจะไมพิ่จำรณำวำระของผู้ถือหุ้น หำกข้อมลูไมถ่กูต้อง ไมค่รบถ้วน ไมส่ำมำรถติดต่อได้ และมีคุณสมบติัที่ไมเ่ป็นไปตำมข้อก ำหนด 
 

mailto:thaisteel@thaisteelcable.com
http://www.thaisteelcable.com/
mailto:compliance@thaisteelcable.com


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

 

 
เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160 โทรศัพท์: (038) 447 200-21 ทะเบียนเลขที่ 0107548000145 

700/737 Amata Nakorn Industrial Estate, Moo 1, Tambol Panthong,  Amphur Panthong, Chonburi 20160 Tel: (038) 44 7 200-21 Registered No. 0107548000145 
E-Mail: thaisteel@thaisteelcable.com   Website: http://www.thaisteelcable.com 

    

 
 

หลกัเกณฑ์การให้สทิธผิู้ถอืหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

 
1. วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีสว่นในกำรดูแลกิจกำร และให้ควำมเหน็เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทมำกขึน้  จึง
เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบคุคลเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  โดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัได้ไมน้่อยกว่ำ ร้อยละ 3 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัท และเสนอมำยงับริษัท     
 

3. ระยะเวลาในการเสนอ 
ตัง้แต่วันที่ 15 สิงหำคม - 15 พฤศจิกำยน  2563 
 

4. หลักเกณฑ์และวธีิการปฏิบัติ 
4.1 คุณสมบติัของกรรมกำร 

1) มีคุณสมบัติถูกต้อง  และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด  พ.ศ. 2535 และ พระรำชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 

2) มีคุณสมบติัหลำกหลำยในด้ำน อำย ุเพศ ทกัษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ท ำงำนที่ผำ่นมำอยำ่ง   
    ยำวนำน 
3) เป็นผู้ที่สำมำรถอทุิศเวลำให้กบับริษัทได้อยำ่งเต็มที่และเพียงพอ 
4) เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วย คุณธรรมและจริยธรรมในกำรด ำเนินงำน 

4.2 ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำ 
1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบติัครบถ้วน ต้องจัดท ำแบบฟอร์มเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
ตำมช่องทำงดังนี ้ 

 ทำงโทรสำร หมำยเลข 038 185 025  

 ไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึเลขำนกุำรบริษัท บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)   
    ที่อยู ่เลขที่ 700/737 หมู ่1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบรีุ 20160   

 อีเมล์ถงึเลขำนกุำรบริษัท ท่ี ir@thaisteelcable.com  
ทัง้นีผู้้ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัพร้อมลงช่ือเป็นหลกัฐำน และเอกสำรต่ำงๆ ให้ถงึบริษัท ตำมระยะเวลำในกำรน ำเสนอข้ำงต้น 

2) หลกัฐำนกำรถือหุ้นได้แก ่หนังสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
3) หลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ ในแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 
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4) เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบติั ได้แก ่วุฒิกำรศึกษำ และประวัติกำรท ำงำน ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ  และ

เอกสำรอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัท 
5) ในกรณีผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัเพ่ือให้มีคุณสมบติัครบถ้วนตำมข้อ 2 ผู้ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอกข้อมลูในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ

เข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรให้ครบถ้วน พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน และรวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทุก
รำยเป็นชุดเดียวกนั สง่ต้นฉบบัมำที่บริษัท ตำมระยะเวลำในกำรน ำเสนอข้ำงต้น 

6) เลขำนกุำรบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมเสนอคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน พิจำรณำก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำร
บริษัท 

7) หำกผู้ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง เลขำนกุำรบริษัท จะแจ้งผู้ถือหุ้นภำยในวันที่ 8 มกรำคม 2564 โดยหำกผู้ ถือหุ้น
ไมด่ ำเนินกำรแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถงึบริษัททำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ภำยในวันที่ 15 มกรำคม 2564 (หำกตรงกับวันหยุด
ให้เล่ือนเป็นวันท ำกำรกอ่นวันหยดุนัน้ ) เลขำนกุำรบริษัทจะสง่หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพ่ือทรำบกำรปิดเร่ือง 

8) หำกบคุคลที่รับกำรเสนอช่ือมีคุณสมบติัไมต่รงตำมข้อ  4.1 เลขำนุกำรบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเพ่ือทรำบกำรปิดเร่ือง
ภำยในวันที่ 15 มกรำคม 2564 

9) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะเป็นผู้ พิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ  เพ่ือเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท เว้นแต่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน หรือคณะกรรมกำรบริษัท จะพิจำรณำเป็นอยำ่งอื่น 

10) บคุคลที่ผำ่นควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทบรรจุรำยช่ือในระเบียบวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้น  พร้อมข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมกำรบริษัท  ส ำหรับบุคคลที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ
คณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบทนัทีหลงักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  หรือในวันท ำกำรถัดไปของกำร
ประชุม  พร้อมทัง้ชีเ้หตุผลผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  เว็บไซต์ของบริษัท ท่ี www.thaisteelcable.com 
และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครัง้ในวันประชุมด้วย 
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แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
 
1. (1) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว.....................................................................................................................................เป็นผู้ถือหุ้น 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) หรือ ทีเอสซี โดยถือหุ้นสำมญัจ ำนวน...................................................................................หุ้น 
อยูบ้่ำนเลขที่................................................ถนน..............................................ต ำบล/แขวง............................................................. 
อ ำเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ................................................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ท ำงำน....................................................E-mail (ถ้ำมี)............................................................................... 
 
(2) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว..........................................................................................................................................เป็นผู้ถือหุ้น 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) หรือ ทีเอสซี โดยถือหุ้นสำมญัจ ำนวน.............................. .....................................................หุ้น 
อยูบ้่ำนเลขที่................................................ถนน..............................................ต ำบล/แขวง.............................................................. 
อ ำเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ.................................................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ท ำงำน....................................................E-mail (ถ้ำมี)................................................................................ 
 
(3) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว...........................................................................................................................................เป็นผู้ถือหุ้น 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) หรือ ทีเอสซี โดยถือหุ้นสำมญัจ ำนวน.....................................................................................หุ้น 
อยูบ้่ำนเลขที่................................................ถนน..............................................ต ำบล/แขวง............................................................... 
อ ำเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ..................................................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ท ำงำน....................................................E-mail (ถ้ำมี)................................................................................. 
 
2. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอช่ือ  
(1) นำย/นำง/นำงสำว…………………………………….............................................................…………อำย.ุ................................ปี 
อยู่บ้ำนเลขที่............................................ถนน......................................................ต ำบล/แขวง .......................................................... 
อ ำเภอ/เขต .......................................... จังหวัด................................................หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ............................................ 
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ท ำงำน.......................................................E-mail (ถ้ำมี) ...........................................................................  
อำชีพ / สถำนที่ท ำงำนปัจจุบนั ......................................................................................................................................................... 
วุฒิกำรศึกษำ 

 ปี                                                    สถำบนักำรศึกษำ                              
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ประวัติกำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลงั) 
                          ช่วงเวลำ              ต ำแหน่ง                   ช่ือหน่วยงำน/บริษัท             ประเภทธุรกิจ 
                  

          
 
สถำนภำพกำรสมรส 
  ช่ือ / ช่ือสกลุคู่สมรส :                         
   จ ำนวนบตุร :     ทำ่น  
   1.  ช่ือ/ช่ือสกลุ   วัน/เดือน/ปีเกิด   
   2.  ช่ือ/ช่ือสกลุ   วัน/เดือน/ปีเกิด   
 
(2) นำย/นำง/นำงสำว…………………………………….............................................................…………อำย.ุ................................ปี 
อยู่บ้ำนเลขที่............................................ถนน......................................................ต ำบล/แขวง .......................................................... 
อ ำเภอ/เขต .......................................... จังหวัด................................................หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ............................................ 
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ท ำงำน.......................................................E-mail (ถ้ำมี) ...........................................................................  
อำชีพ / สถำนที่ท ำงำนปัจจุบนั ......................................................................................................................................................... 
วุฒิกำรศึกษำ 

 ปี                                                    สถำบนักำรศึกษำ                              
           

         
ประวัติกำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลงั) 
                          ช่วงเวลำ              ต ำแหน่ง                   ช่ือหน่วยงำน/บริษัท             ประเภทธุรกิจ 
                  

          
สถำนภำพกำรสมรส 
  ช่ือ / ช่ือสกลุคู่สมรส :                         
   จ ำนวนบตุร :     ทำ่น  
   1.  ช่ือ/ช่ือสกลุ   วัน/เดือน/ปีเกิด   
   2.  ช่ือ/ช่ือสกลุ   วัน/เดือน/ปีเกิด   
 (3) นำย/นำง/นำงสำว…………………………………….............................................................…………อำย.ุ................................ปี 
อยู่บ้ำนเลขที่............................................ถนน......................................................ต ำบล/แขวง .......................................................... 
อ ำเภอ/เขต .......................................... จังหวัด................................................ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ............................................ 
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ท ำงำน....................................................... E-mail (ถ้ำมี) ...........................................................................  
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บรษิทั ไทยสตีลเคเบลิ จ ำกดั (มหำชน) 
Thai Steel Cable Public Company Limited 
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อำชีพ / สถำนที่ท ำงำนปัจจุบนั ......................................................................................................................................................... 
วุฒิกำรศึกษำ 

 ปี                                                    สถำบนักำรศึกษำ                              
           

         
ประวัติกำรท ำงำน (ในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลงั) 
                          ช่วงเวลำ              ต ำแหน่ง                   ช่ือหน่วยงำน/บริษัท             ประเภทธุรกิจ 
                  

          
สถำนภำพกำรสมรส 
  ช่ือ / ช่ือสกลุคู่สมรส :                         
   จ ำนวนบตุร :     ทำ่น  
   1.  ช่ือ/ช่ือสกลุ   วัน/เดือน/ปีเกิด   
   2.  ช่ือ/ช่ือสกลุ   วัน/เดือน/ปีเกิด   
 
ซึ่งมีคุณสมบติัครบถ้วนและไมมี่ลกัษณะต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์ของบริษัทเป็นกรรมกำรของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน)   
พร้อมกนันีไ้ด้แนบหนังสือให้ควำมยินยอมของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบติั ได้แก ่กำรศึกษำ 
และประวัติกำรท ำงำน อีกทัง้เอกสำรประกอบเพ่ิมเติมที่ได้ลงช่ือรับรองควำมถกูต้องไว้ทกุหน้ำ 
 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในเอกสำรนีห้ลกัฐำนกำรถือหุ้น หนังสือให้ควำมยินยอม และเอกสำรประกอบอื่นทัง้หมดถูกต้องทุก
ประกำร และเพ่ือเป็นหลกัฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส ำคัญ ดังนี ้
 
 
 
       .............................................................ผู้ ถือหุ้น 
       (.............................................................) 
       วันที่........................................................ 
 
 
       .............................................................ผู้ ถือหุ้น 
       (.............................................................) 
       วันที่........................................................ 
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       .............................................................ผู้ ถือหุ้น 
       (.............................................................) 
       วันที่........................................................ 
 
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก ่หนังสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ  แต่ในกรณีผู้ ถือ
หุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล  และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / หนังสือเดินทำง  (หำกเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่ได้ลงช่ือในแบบฟอร์มเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี ฉบับนีพ้ร้อมทัง้รับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 
2. ผู้ถือหุ้นสำมำรถสง่แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็นกรรมกำร บริษัท ตำมช่องทำงดังนี ้ 

 ทำงโทรสำร หมำยเลข 038 185 025  

 ไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึเลขำนกุำรบริษัท บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)   
        ที่อยู ่เลขที่ 700/737 หมู ่1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบรีุ 20160   

 อีเมล์ถงึเลขำนกุำรบริษัท ท่ี ir@thaisteelcable.com  
 ทัง้นีผู้้ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัพร้อมลงช่ือเป็นหลกัฐำน และเอกสำรต่ำงๆ ให้ถงึบริษัท ตำมระยะเวลำในกำรน ำเสนอข้ำงต้น 
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็นกรรมกำร ผู้ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอกแบบฟอร์มและลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐำน 
4. กรณีผู้ถือหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปล่ียนแปลงดังกลำ่ว พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
5. บริษัทจะไมพิ่จำรณำวำระของผู้ถือหุ้น หำกข้อมลูไมถ่กูต้อง ครบถ้วน ไมส่ำมำรถติดต่อได้ และมีคุณสมบติัที่ไมเ่ป็นไปตำมข้อก ำหนด 
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