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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

 
1. วัตถุประสงค ์
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคญัของการส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้  และเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทมั่นใจไดว้่าสิทธิ
ของตนไดร้บัการปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนั จึงขอเชิญผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ลว่งหนา้  
 

2. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 
เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท  โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรอืหลายรายรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 3 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ
บรษัิท และเสนอมายงับรษัิท     
 

3. ระยะเวลาในการเสนอ 
ตัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหาคม - 15 พฤศจิกายน 2564 
 

4. หลักเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบัต ิ
4.1 เรือ่งที่ไมบ่รรจใุหเ้ป็นระเบียบวาระการประชมุ 

1) เรือ่งที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานขา้ราชการหรอืไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงคข์อ้บงัคบั 
มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และจรยิธรรมการด าเนินธุรกิจ 

2) เรือ่งที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ และไมเ่ป็นประโยชนต์อ่บรษัิทอยา่งชดัเจน 
3) เรือ่งที่เป็นอ านาจการบรหิารจดัการของคณะกรรมการบริษัท เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างมีนยัส าคญัต่อผูถื้อ

หุน้โดยรวม 
4) เรือ่งที่บรษัิทไดด้  าเนินการแลว้ 
5) เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บรษัิทจะด าเนินการได ้
6) เรือ่งที่เสนอมาไมเ่ป็นไปตามคณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ หรอืเสนอไมท่นัระยะเวลาที่ก าหนด 
7) เอกสาร หลกัฐานเพื่อประกอบการเสนอของผูถื้อหุน้ มีขอ้ความไมต่รงกบัความเป็นจรงิหรอืคลมุเครอื 

 
4.2 เง่ือนไขและขัน้ตอนการพิจารณา 

1) ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใชแ้บบฟอรม์เสนอระเบียบวาระการประชุม 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี สง่ถึงเลขานกุารบรษัิท ตามช่องทางดงันี ้

  ไปรษณียล์งทะเบียนถึงเลขานกุารบรษัิท บรษัิท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)   
        ที่อยู ่เลขท่ี 700/737 หมู ่1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุ ี20160   

  อีเมลถ์ึงเลขานกุารบรษัิท ที ่ir@thaisteelcable.com  
 

mailto:compliance@thaisteelcable.com
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 โดยผูถื้อหุน้ตอ้งสง่ตน้ฉบบัแบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  และเอกสารเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน ์
ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบรษัิท (ถา้มี) ตามระยะเวลาการน าเสนอขา้งตน้ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอ
ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ 

2) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนั เพื่อใหม้ีคณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ครบถว้น เสนอระเบียบวาระการประชมุตอ่คณะกรรมการบริษัท 
ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมหลกัฐานการถือหุน้พรอ้มเอกสารประกอบ
เพิ่มเติม (ถา้มี) มายงับรษัิทตามระยะเวลาการน าเสนอขา้งตน้ 

3) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบตัิครบถว้น  เสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งเรื่อง ผูถื้อหุน้ตอ้งกรอก
รายละเอียดทกุเรื่องในแบบฟอรม์เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น 
และเสนอตอ่คณะกรรมการพรอ้มหลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ตามระยะเวลาการน าเสนอขา้งตน้ 

4) เลขานกุารบรษัิทเป็นผูร้วบรวมใหฝ่้ายบรหิาร พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบรษัิท 
5) หากผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง เลขานกุารบริษัทจะแจง้ผูถื้อหุน้ภายในวนัที่ 7 มกราคม 2565 โดยหากผูถื้อหุน้ 

ไมด่  าเนินการแกไ้ข และสง่ตน้ฉบบัคืนใหถ้ึงบริษัททางไปรษณียล์งทะเบียน ภายในวนัที่ 15 มกราคม 2565 (หากตรงกบัวนัหยดุ
ใหเ้ลือ่นเป็นวนัท าการก่อนวนัหยดุนัน้) เลขานกุารบรษัิทจะสง่หนงัสอืแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อรบัทราบการปิดเรือ่ง 

6) หากเรือ่งที่เสนอมาไมเ่ป็นไปตามคณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ เลขานกุารบรษัิทจะสง่หนงัสอืแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อรบัทราบการปิดเรือ่งภายใน 
    วนัท่ี 15 มกราคม 2565 
7) เรือ่งที่ไมเ่ขา้หลกัเกณฑข์อ้ 4.1 เลขานกุารบรษัิทจะเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท ในการประชมุเดือนกมุภาพนัธ ์
8) คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูพ้ิจารณาระเบียบวาระการประชมุที่ผูถื้อหุน้เสนอมา 
9) เรือ่งที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท จะไดร้บับรรจเุป็นวาระการประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ 
    ขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส าหรบัเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ทนัทีหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในวนัท าการถดัไป พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตผุลผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  เว็บไซตข์องบรษัิท www.thaisteelcable.com และแจง้ที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุ 
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แบบฟอรม์เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
 
1. (1) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................................................เป็นผูถื้อหุน้ 
บรษัิท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) หรอื ทีเอสซ ีโดยถือหุน้สามญัจ านวน............................................... .....................................หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี................................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง.............................................................. 
อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ..................................................................... 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท างาน....................................................E-mail (ถา้มี)................................................................................. 
 
(2) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว....................................... ...................................................................................................เป็นผูถื้อหุน้ 
บรษัิท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) หรอื ทีเอสซี โดยถือหุน้สามญัจ านวน.....................................................................................หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี................................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง............................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ..................................................................... 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท างาน....................................................E-mail (ถา้มี)................................................................................. 
 
(3) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว....................................... ...................................................................................................เป็นผูถื้อหุน้ 
บรษัิท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) หรอื ทีเอสซ ีโดยถือหุน้สามญัจ านวน.....................................................................................หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี................................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง............................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ..................................................................... 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท างาน....................................................E-mail (ถา้มี)................................................................................. 
 
2. ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
เรือ่ง 1. ............................................................................................................................................................................................ 
2. .................................................................................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................................................................................... 
 
3. โดยมีขอ้เสนอเพื่อพิจารณา คือ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................  
และมีขอ้มลูประกอบที่เป็นประโยชนต์อ่การพิจาณา เช่น ขอ้เท็จจรงิหรอืเหตผุล เป็นตน้ 
........................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
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ซึง่มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งช่ือรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน....................... แผน่ 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในเอกสารนี ้ หลกัฐานการถือหุน้  และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็น
หลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงันี ้
 
       .............................................................ผูถื้อหุน้ 
       (.............................................................) 
       วนัท่ี........................................................ 
 
 
       .............................................................ผูถื้อหุน้ 
       (.............................................................) 
       วนัท่ี........................................................ 
 
 
       .............................................................ผูถื้อหุน้ 
       (.............................................................) 
       วนัท่ี........................................................ 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย  ์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในกรณีผูถื้อหุน้
เป็นนิติบคุคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสอืรบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งช่ือในแบบฟอรม์เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีฉบบันี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
2. ผูถื้อหุน้สามารถสง่แบบฟอรม์เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ  อีเมลถ์ึงเลขานกุารบริษัท ที่ ir@thaisteelcable.com 
หรอืไปรษณียล์งทะเบียนถึงเลขานกุารบรษัิทบรษัิท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) ที่อยู ่เลขท่ี 700/737 หมู ่1 ต าบลพานทอง อ าเภอพาน
ทอง จงัหวดัชลบรุ ี20160 
3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันเสนอวาระ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอกแบบฟอรม์และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย  และรวบรวม 
เป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑข์อ้ 4.2 (2) 
4. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า  1 วาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท ารายละเอียดทกุวาระ และด าเนินการ 
ตามหลกัเกณฑข์อ้ 4.2 (3) 
5. กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
6. บรษัิทจะไมพ่ิจารณาวาระของผูถื้อหุน้ หากขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง ไมค่รบถว้น ไมส่ามารถติดตอ่ได ้และมีคณุสมบตัิที่ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

 
1. วัตถุประสงค ์
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นในการดแูลกิจการ  และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทมากขึน้ จึง
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอบคุคลเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุผูถื้อหุน้ 
 

2. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 
เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท  โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรอืหลายรายรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 3 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ
บรษัิท และเสนอมายงับรษัิท     
 

3. ระยะเวลาในการเสนอ 
ตัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหาคม - 15 พฤศจิกายน  2564 
 

4. หลักเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบัติ 
4.1 คณุสมบตัิของกรรมการ 

1) มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535 และ พระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 

2) มีคณุสมบตัิหลากหลายในดา้น อาย ุเพศ ทกัษะ ความรู ้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณท์ างานท่ีผา่นมาอยา่ง   
    ยาวนาน 
3) เป็นผูท้ี่สามารถอทุิศเวลาใหก้บับรษัิทไดอ้ยา่งเต็มที่และเพียงพอ 
4) เป็นผูท้ี่ประกอบไปดว้ย คณุธรรมและจรยิธรรมในการด าเนินงาน 

4.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 
1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้น ตอ้งจดัท าแบบฟอรม์เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท 
ตามช่องทางดงันี ้ 

  ไปรษณียล์งทะเบียนถึงเลขานกุารบรษัิท บรษัิท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)   
    ที่อยู ่เลขท่ี 700/737 หมู ่1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุ ี20160   

  อีเมลถ์ึงเลขานกุารบรษัิท ที ่ir@thaisteelcable.com  
ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ตอ้งสง่ตน้ฉบบัพรอ้มลงช่ือเป็นหลกัฐาน และเอกสารตา่งๆ ใหถ้ึงบรษัิท ตามระยะเวลาในการน าเสนอขา้งตน้ 

2) หลกัฐานการถือหุน้ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
3) หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ ในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
 
4) เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ วฒุิการศึกษา และประวตัิการท างาน ของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ และ

เอกสารอื่นที่เป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการบรษัิท 
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5) ในกรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเพื่อใหม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อ
เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหค้รบถว้น พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และรวบรวมเอกสารหลกัฐานการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทกุ
รายเป็นชดุเดียวกนั สง่ตน้ฉบบัมาที่บรษัิท ตามระยะเวลาในการน าเสนอขา้งตน้ 

6) เลขานกุารบริษัท จะเป็นผูร้วบรวมเสนอคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บรษัิท 

7) หากผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง เลขานกุารบริษัท จะแจง้ผูถื้อหุน้ภายในวนัที่ 7 มกราคม 2565 โดยหากผูถื้อหุน้
ไมด่  าเนินการแกไ้ข และสง่ตน้ฉบบัคืนใหถ้ึงบรษัิททางไปรษณียล์งทะเบียน ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2565 (หากตรงกบัวนัหยดุ
ใหเ้ลือ่นเป็นวนัท าการก่อนวนัหยดุนัน้ ) เลขานกุารบรษัิทจะสง่หนงัสอืแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเรือ่ง 

8) หากบคุคลที่รบัการเสนอช่ือมีคณุสมบตัิไม่ตรงตามขอ้ 4.1 เลขานกุารบริษัทจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเรื่อง
ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2565 

9) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบรษัิท เวน้แตค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน หรอืคณะกรรมการบรษัิท จะพิจารณาเป็นอยา่งอื่น 

10) บคุคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มขอ้คิดเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท ส าหรบับุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัทีหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษัท  หรือในวนัท าการถดัไปของการ
ประชุม  พรอ้มทัง้ชีเ้หตผุลผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เว็บไซตข์องบริษัท ที่ www.thaisteelcable.com 
และแจง้ที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุดว้ย 
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แบบฟอรม์เสนอชื่อบุคคลเพือ่เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
 
1. (1) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................................................เป็นผูถื้อหุน้ 
บรษัิท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) หรอื ทีเอสซ ีโดยถือหุน้สามญัจ านวน...................................................................................หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี................................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง............................................................. 
อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ................................................................... 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท างาน....................................................E-mail (ถา้มี)............................................................................... 
 
(2) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................................................เป็นผูถื้อหุน้ 
บรษัิท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) หรอื ทีเอสซี โดยถือหุน้สามญัจ านวน.............................. .....................................................หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี................................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง.............................................................. 
อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ.................................................................... 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท างาน....................................................E-mail (ถา้มี)................................................................................ 
 
(3) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว...........................................................................................................................................เป็นผูถื้อหุน้ 
บรษัิท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) หรอื ทีเอสซ ีโดยถือหุน้สามญัจ านวน.....................................................................................หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี................................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง............................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ..................................................................... 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท างาน....................................................E-mail (ถา้มี)................................................................................. 
 
2. ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ  
(1) นาย/นาง/นางสาว…………………………………….............................................................…………อาย.ุ................................ปี 
อยู่บา้นเลขที่............................................ถนน......................................................ต าบล/แขวง.......................................................... 
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั................................................หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ............................................ 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท างาน.......................................................E-mail (ถา้มี) ...........................................................................  
อาชีพ / สถานท่ีท างานปัจจบุนั ......................................................................................................................................................... 
วฒุิการศกึษา 

 ปี                                                    สถาบนัการศกึษา                              
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ประวตัิการท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั) 
                          ช่วงเวลา              ต าแหนง่                   ช่ือหนว่ยงาน/บรษัิท             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 
อยู่บา้นเลขที่............................................ถนน......................................................ต าบล/แขวง.......................................................... 
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั................................................หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ............................................ 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท างาน.......................................................E-mail (ถา้มี) ...........................................................................  
อาชีพ / สถานท่ีท างานปัจจบุนั ......................................................................................................................................................... 
วฒุิการศกึษา 

 ปี                                                    สถาบนัการศกึษา                              
           

         
ประวตัิการท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั) 
                          ช่วงเวลา              ต าแหนง่                   ช่ือหนว่ยงาน/บรษัิท             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 
อยู่บา้นเลขที่............................................ถนน......................................................ต าบล/แขวง.......................................................... 
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั................................................ หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ............................................ 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท างาน....................................................... E-mail (ถา้มี) ...........................................................................  
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อาชีพ / สถานท่ีท างานปัจจบุนั ......................................................................................................................................................... 
วฒุิการศกึษา 

 ปี                                                    สถาบนัการศกึษา                              
           

         
ประวตัิการท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั) 
                          ช่วงเวลา              ต าแหนง่                   ช่ือหนว่ยงาน/บรษัิท             ประเภทธุรกิจ 
                  

          
สถานภาพการสมรส 
  ช่ือ / ช่ือสกลุคูส่มรส :                         
   จ านวนบตุร :     ทา่น  
   1.  ช่ือ/ช่ือสกลุ   วนั/เดือน/ปีเกิด   
   2.  ช่ือ/ช่ือสกลุ   วนั/เดือน/ปีเกิด   
 
ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบริษัทเป็นกรรมการของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)   
พรอ้มกนันีไ้ดแ้นบหนงัสอืใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศกึษา 
และประวตัิการท างาน อีกทัง้เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งช่ือรบัรองความถกูตอ้งไวท้กุหนา้ 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความในเอกสารนีห้ลกัฐานการถือหุน้ หนงัสอืใหค้วามยินยอม และเอกสารประกอบอื่นทัง้หมดถกูตอ้งทกุ
ประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงันี ้
 
 
 
       .............................................................ผูถื้อหุน้ 
       (.............................................................) 
       วนัท่ี........................................................ 
 
 
       .............................................................ผูถื้อหุน้ 
       (.............................................................) 
       วนัท่ี........................................................ 
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       .............................................................ผูถื้อหุน้ 
       (.............................................................) 
       วนัท่ี........................................................ 
 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัยห์รือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ แต่ในกรณีผูถื้อ
หุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งช่ือในแบบฟอรม์เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ฉบบันีพ้รอ้มทัง้รบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 
2. ผูถื้อหุน้สามารถสง่แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้ เป็นกรรมการ บรษัิท ตามช่องทางดงันี ้ 

  ไปรษณียล์งทะเบียนถึงเลขานกุารบรษัิท บรษัิท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)   
        ที่อยู ่เลขท่ี 700/737 หมู ่1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุ ี20160   

  อีเมลถ์ึงเลขานกุารบรษัิท ที ่ir@thaisteelcable.com  
 ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ตอ้งสง่ตน้ฉบบัพรอ้มลงช่ือเป็นหลกัฐาน และเอกสารตา่งๆ ใหถ้ึงบรษัิท ตามระยะเวลาในการน าเสนอขา้งตน้ 
3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้ เป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอกแบบฟอรม์และลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐาน 
4. กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
5. บรษัิทจะไมพ่ิจารณาวาระของผูถื้อหุน้ หากขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง ครบถว้น ไมส่ามารถติดตอ่ได ้และมีคณุสมบตัิที่ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
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